
PEUGEOT SUV 3008

PLUG-IN HYBRID

Οδηγός Μοντέλου PEUGEOT 3008 SUV PLUG-IN HYBRID AMD2 - Ιούλιος 2020

ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
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PEUGEOT SUV 3008 PLUG-IN HYBRID

Κινητήρας Κιβώτιο ταχυτήτων CO2
(1) ALLURE GT Line GT

PLUG-IN HYBRID ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Οδηγός Μοντέλου PEUGEOT 3008 SUV PLUG-IN HYBRID AMD2 - Ιούλιος 2020

(1) Τιμές εκπομπών CO2 NEDC II. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 στα οχήματα νέου τύπου και από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 σε όλα τα οχήματα, οι τιμές 

κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – 

Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου 
και των εκπομπών CO2 και, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης με τα άλλα οχήματα, οι τιμές που προκύπτουν ανάγονται σε τιμές NEDC ΙΙ 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 15/2007, (ΕΕ) 2017/1153 και (ΕΕ) 2017/1151. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 δεν λαμβάνουν υπόψη 

τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο 
ελαστικών. 

35 g/km ● ● -

HYBRID4 300 e-EAT8
Αυτόματο 8 σχέσεων με 

ενσωματωμένο 
ηλεκτροκινητήρα

34 g/km - ● ●
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

              

HYBRID 225 e-EAT8
Αυτόματο 8 σχέσεων με 

ενσωματωμένο 
ηλεκτροκινητήρα



PEUGEOT SUV 3008 PLUG-IN HYBRID

HYBRID 225 e-EAT8

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Τύπος καυσίμου 

Τροφοδοσία

Αριθμός κυλίνδρων

Κυβισμός (cm3)

Μέγιστη ισχύς θερμικού κινητήρα (ίπποι CEE / kW CEE @ σ.α.λ.) 180hp / 133kW @ 5.500

Μέγιστη ροπή θερμικού κινητήρα (Nm CEE @ σ.α.λ.)

Start & Stop

Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Εμπρός (ενσωματωμένος στο κιβώτιο ταχυτήτων e-EAT8) / Πίσω 1 εμπρός 1 εμπρός 1 πίσω

Μέγιστη ισχύς (ίπποι CEE / kW CEE @ σ.α.λ.) 110hp / 81kW @ 2.500 110hp / 81kW @ 2.500 113hp / 83kW @ 14.000

Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.) 320Nm @ 500 - 2.500 320Nm @ 500 - 2.500 166Nm @ 0 - 4.760

ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (συνδυασμός ηλεκτροκινητήρα/ηλεκτροκινητήρων και κινητήρα εσωτερικής καύσης)

Μέγιστη συνδυασμένη ισχύς (ίπποι CEE / kW CEE) 225hp / 165kW

Μέγιστη συνδυασμένη ροπή (Nm CEE) Μη διαθέσιμη

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Κιβώτιο ταχυτήτων

Κινητήριοι τροχοί Κίνηση στους εμπρός τροχούς (Front Wheel Drive)

ΦΡΕΝΑ

Εμπρός

Πίσω

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις 225/55 R18 Class A  (Michelin Primacy 4)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εμπρός

Πίσω

Σύστημα διεύθυνσης

ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ (kg)

Μέγιστο βάρος οχήματος σε κατάσταση λειτουργίας (περιλαμβάνει τον οδηγό) 1.835

Ωφέλιμο φορτίο (χωρίς τον οδηγό) 435

Μέγιστο μικτό βάρος 2.270

Μέγιστο ρυμουλκούμενο βάρος με / χωρίς φρένα 1.250 / 750

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ (2)

Όγκος χώρου αποσκευών μέχρι την εταζέρα

Όγκος χώρου αποσκευών έως την οροφή και τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα

Όγκος αποθηκευτικών χώρων στην καμπίνα επιβατών

Όγκος χώρου αποθήκευσης καλωδίου φόρτισης

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα σε Sport mode / Electric mode 225 km/h  / 135 km/h

Επιτάχυνση 0 -100 km/h (sec) 8,7

Επιτάχυνση 1.000 μ. από στάση (sec) 28,4

Επιτάχυνση 80 -120 km/h σε Hybrid mode (sec) Μη διαθέσιμη

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2

Εκπομπές CO2  : Συνδυασμένος κύκλος - σταθμισμένη τιμή NEDC II (3) 35 g/km

Κατανάλωση καυσίμου : Συνδυασμένος κύκλος - σταθμισμένη τιμή NEDC II (3) 1,5 λίτρα/100 km

Εκπομπές CO2  : Συνδυασμένος κύκλος - ελάχιστη σταθμισμένη τιμή WLTP (3) 31 g/km

Εκπομπές CO2  : Συνδυασμένος κύκλος - μέγιστη(4) σταθμισμένη τιμή WLTP (3) 33 g/km

Κατανάλωση καυσίμου : Συνδυασμένος κύκλος - σταθμισμένη τιμή WLTP (3) 1,4 λίτρα/100 km

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Φορτιστής OBC (On board charger)

Καλώδιο φόρτισης (βασικός εξοπλισμός)

Τύπος μπαταρίας υψηλής τάσης

Χωρητικότητα μπαταρίας κίνησης 11,8 kWh

Ηλεκτρική αυτονομία (5) - Συνδυασμένος κύκλος WLTP (km) 65 km

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 0 - 100% (6) 7 ώρες 10'      /      3 ώρες 40'      /      1 ώρα 45'

(1) Κίνηση στους τέσσερεις τροχούς διαθέσιμη έως τα 135km/h
(2) Η μέτρηση κατά τη μέθοδο VDA γίνεται με πλήρωση του χώρου αποσκευών με παραλληλεπίπεδα διαστάσεων 200x100x50 mm και όγκου 1 λίτρου

(4) Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO2.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
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8 ώρες      /      4 ώρες 10'     /      2 ώρες

(5) Αναμενόμενη αυτονομία κίνησης σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο 
ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας και της αυτονομίας κίνησης. Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της 
πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος 
καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

29 g/km

(3) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) 

και, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης με τα άλλα οχήματα, ανάγονται σε τιμές NEDC ΙΙ σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 15/2007, (ΕΕ) 2017/1153 και (ΕΕ) 2017/1151. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου 
και εκπομπών CO2 δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. 

Ιόντων λιθίου

Μονοφασικός 3,7 kW (βασικός εξοπλισμός)    /    Μονοφασικός 7,4 kW (προαιρετικός εξοπλισμός) 

67 km

31 g/km

Καλώδιο Tύπου 2 οικιακής φόρτισης (Mode 2)  για πρίζα τύπου Schuko (Type F) 1,8 kW / 8A

13,2 kWh

32 λίτρα

1,3 λίτρα/100 km

43 λίτρα

Κίνηση στους τέσσερεις τροχούς (All Wheel Drive) (1)

34 g/km

1,5 λίτρα/100 km

395 λίτρα VDA 210

1.357 λίτρα VDA 214

25 λίτρα

Κιτ επισκευής ελαστικού (δεν διατίθεται εφεδρικός τροχός)

205/55 R19 Class A  (Michelin Primacy 3 Slimline)

Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση

1.915

Αυτόματο 8 σχέσεων (e-EAT8)

Αεριζόμενοι δίσκοι

Δίσκοι

Ανεξάρτητη τύπου Mac Pherson, με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικά αμορτισέρ 

Άξονας πολλαπλών συνδέσμων με υδραυλικά αμορτισέρ 

3,6

25,9

Άμεσος ψεκασμός & turbo

4 σε σειρά

1.598

200hp / 147kW @ 6.000

300Nm @ 3.000

Μη διαθέσιμο

2.330

415

5,9

Euro 6.3

300hp / 220kW

520Nm

(6) Με τον ακόλουθο ηλεκτρικό εξοπλισμό αντιστοίχως :  Πρίζα τύπου Schuko 1,8 kW/8Α και φορτιστή OBC 3,7kW     Ι     Πρίζα τύπου Green’up 3,7 kW/16A και φορτιστή OBC 3,7kW     Ι     Wallbox 7,4 kW/32A και 
φορτιστή OBC 7,4kW (option)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
HYBRID4 300 e-EAT8

Βενζίνη

1.250 / 750

240 km/h  / 135 km/h



PEUGEOT SUV 3008 PLUG-IN HYBRID

ALLURE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΕΣΗ

Επιλογέας Drive Mode : προγράμματα Electric / Hybrid / Sport στην έκδοση HYBRID 225

Ηχομονωτικά κρύσταλλα laminated στις εμπρός πόρτες (αποκλειστικά στα 3008 PLUG-IN HYBRID)

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση Σύστημα εισόδου Hands-free και κουμπί ENGINE START/STOP (YD04)

Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός και πίσω με οπτική και ηχητική ειδοποίηση (WY16)

Προβολείς αλογόνου με ενσωματωμένα φώτα ημέρας LED

Προβολείς ομίχλης αλογόνου

Πίσω φώτα ημέρας LED με φωτεινή υπογραφή PEUGEOT (΄τρεις νυχιές') Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με αεραγωγούς για τα πίσω καθίσματα (RE07)

Pack Visibility : 

- Αυτόματη λειτουργία προβολέων (Autolight)

- Αυτόματη λειτουργία εμπρός υαλοκαθαριστήρων Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας, με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου 

- Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση

Φυμέ κρύσταλλα στις πίσω πόρτες, τα φινιστρίνια και την πόρτα του χώρου αποσκευών (VD09)

Δύο ποτηροθήκες εμπρός

Φωτιζόμενα σκιάδια οδηγού και συνοδηγού

Spot ανάγνωσης (x2) στο πίσω μέρος της καμπίνας

Προσκέφαλα ασφαλείας ρυθμιζόμενα σε ύψος για τον οδηγό και τον συνοδηγό

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό (VB09) Διακοσμητικό τόξο οροφής inox

Ηλεκτρικό κλείδωμα ασφαλείας για τα πίσω παράθυρα Προστατευτικά 'φρύδια' θόλων τροχών σε μαύρο χρώμα

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών Προστατευτική ποδιά στη βάση του εμπρός προφυλακτήρα σε χρώμα γκρι μεταλλικό

Υπολογιστής ταξιδιού Πλαϊνά διακοσμητικά inox στη βάση των θυρών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ADAS) Σήματα 'HYBRID' στα εμπρός φτερά και την πόρτα του χώρου αποσκευών

Εκτεταμένη αναγνώριση οδικής σήμανσης (όρια ταχύτητας, STOP, απαγορευτικό εισόδου κ.α) ΤΡΟΧΟΙ

Pack Safety Plus : σύστημα ασφάλειας και υποστήριξης οδήγησης που περιλαμβάνει
Ζάντες αλουμινίου 18" DETROIT & Κιτ επισκευής ελαστικού (ZHBF) - Δεν διατίθεται εφεδρικός 
τροχός

- Active Safety Brake (αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φορτιστής OBC (On Board Charger) μονοφασικός 3,7 kW

Μπαταρία χωρητικότητας 11,8 kWh στην έκδοση HYBRID 225

- High Beam Assist (αυτόματη εναλλαγή μεσαίας-μεγάλης σκάλας προβολέων) Καλώδιο Tύπου 2 οικιακής φόρτισης (Mode 2) για πρίζα τύπου Schuko (Type F) 1,8 kW / 8A

- Driver Attention Alert (ενεργό σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού) Θύρα φόρτισης στο πίσω αριστερό φτερό με ένδειξη κατάστασης φόρτισης

- Αctive blind corner assist (ενεργό σύστημα ελέγχου τυφλής γωνίας)

Cruise Control (ρυθμιστής & περιοριστής ταχύτητας)

MULTIMEDIA & NAVIGATION

Έλεγχος φόρτισης της μπαταρίας από συσκευή Smartphone, μέσω της εφαρμογής MyPeugeot

Ρύθμιση της θερμοκρασίας της καμπίνας από συσκευή Smartphone, μέσω της εφαρμογής MyPeugeot

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες σε πλέξη 'Brumeo' (ENFY)

Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε χρώμα ανοικτό Γκρι Salin

Φωτισμός LED στις πλαφονιέρες

Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση pleine fleur

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Επένδυση καθισμάτων από ύφασμα & TEP 'PIEDIMONTE' Μαύρο / Γκρι με ραφές γκρι Beton (48FX)

Κάθισμα οδηγού με μηχανική ρύθμιση ύψους και στήριξης οσφυικής μοίρας

Κάθισμα συνοδηγού με μηχανική ρύθμιση ύψους και λειτουργία αναδίπλωσης σε τραπεζάκι

Θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με αποθηκευτικό χώρο και υποδοχή για πέδιλα ski

Πίσω κάθισμα με διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη σε διάταξη 2/3 - 1/3
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PEUGEOT Connect SOS & Assistance: Αυτόματη ή χειροκίνητη κλήση έκτακτης ανάγκης μέσω του 
πλήκτρου SOS και άμεση επικοινωνία με την PEUGEOT Assistance (24/7) (YR07)
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Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

HYBRID 225 e-EAT8

Frameless εσωτερικός φωτοχρωματικός καθρέπτης με ενδεικτική λυχνία οδήγησης σε Electric Mode, 
ορατή από το εξωτερικό του αυτοκινήτου (αποκλειστικά στα 3008 PLUG-IN HYBRID)

Driver Sport Pack : επιλέγοντας το πρόγραμμα Sport στον επιλογέα Drive Mode, μεταβάλεται η 
χαρτογράφηση της ηλεκτρικής υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης, του πεντάλ του γκαζιού και των 
αλλαγών ταχυτήτων (QM02)

Δάπεδο χώρου αποσκευών σταθερό, με θυρίδα πρόσβασης στον χώρο αποθήκευσης του καλωδίου 
φόρτισης της μπαταρίας κίνησης

- Lane Keeping Assist (προειδοποίηση & διόρθωση σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από τη λωρίδα 
κυκλοφορίας με αναγνώριση της άκρης του δρόμου, ακόμα και χωρίς διαγράμμιση)

ABS (σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών) με EBD (ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης) και Brake 
Assist (Σύστημα ενίσχυσης πέδησης)

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού/συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης, εμπρός πλευρικοί και 
αερόσακοι οροφής εμπρός/πίσω (NF04)

Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED στο décor των εμπρός θυρών, στον χώρο συνδεσιμότητας και στις εμπρός 
ποτηροθήκες

Ζώνες ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού 3 σημείων, ρυθμιζόμενες σε ύψος, με πυροτεχνικούς 
προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης

Ζώνες ασφαλείας πίσω επιβατών 3 σημείων (x3), με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα 
περιορισμού δύναμης στις πλευρικές θέσεις

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με άνοιγμα τύπου "πεταλούδα" και φωτιζόμενο / ψυχόμενο αποθηκευτικό 
χώρο με θήκη για μικροαντικείμενα

Σύστημα στήριξης παιδικού καθίσματος ISOFIX (x3) στις πίσω πλευρικές θέσεις και στο κάθισμα του 
συνοδηγού

PEUGEOT i-Cockpit® :
- Υπερυψωμένος πίνακας οργάνων 12,3" ψηφιακής απεικόνισης HD με δυνατότητες εξατομίκευσης
- Οθόνη αφής 8" στο κέντρο του ταμπλώ
- Τιμόνι μικρής διαμέτρου με ενσωματωμένα χειριστήρια
- Διακόπτες τύπου 'πλήκτρων πιάνου'

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

AVAS: σύστημα ηχητικής ειδοποίησης των πεζών που εκπέμπεται σε Electric Mode με χαμηλή 
ταχύτητα (αποκλειστικά στα 3008 PLUG-IN HYBRID)

Σύστημα Multimedia με οθόνη αφής 8" χωρητικής τεχνολογίας, 3D Navigation, λειτουργία Mirror Screen 
(Apple CarPlay / Android Auto), Bluetooth®, ραδιόφωνο, 6 ηχεία (4 + 2 tweeter) και θύρα USB

3 πρίζες 12V : 1 στη ζώνη συνδεσιμότητας, 1 στο πίσω μέρος της κεντρικής κονσόλας και 1 στον χώρο 
αποσκεών

ESP (ηλεκτρονικό πρόγραμμα ελέγχου ευστάθειας) με λειτουργία απενεργοποίησης, ASR (σύστημα 
αντιολίσθησης τροχών) και λειτουργία Hill Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο με κλίση)

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι & αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής 
LED (HU08)

3 προσκέφαλα πίσω: προσκέφαλα ασφαλείας ρυθμιζόμενα σε ύψος για τις πίσω πλευρικές θέσεις, 
κεντρικό πίσω προσκέφαλο σταθερό

- Distance Alert (προειδοποίηση για κίνδυνο σύγκρουσης με άλλο όχημα, κινούμενο ή σταθερό, που 
βρίσκεται στην πορεία του 3008, καθώς και με πεζό που διασχίζει τον δρόμο)

Ζάντες αλουμινίου 18" 
DETROIT

Θύρα φόρτισης 
με ένδειξη 

κατάστασης 
φόρτισης

Μπαταρία χωρητικότητας 
11,8 kWh στην έκδοση 

HYBRID 225

Φυμέ πίσω κρύσταλλα

Σύστημα ασφάλειας και 
υποστήριξης οδήγησης Pack 
Safety Plus



PEUGEOT SUV 3008 PLUG-IN HYBRID

GT LINE

HYBRID 225 e-EAT8

HYBRID4 300 e-EAT8
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΕΣΗ

Επιλογέας Drive Mode : 

- προγράμματα Electric / Hybrid / Sport στην έκδοση HYBRID 225

Ηχομονωτικά κρύσταλλα laminated στις εμπρός πόρτες (αποκλειστικά στα 3008 PLUG-IN HYBRID)

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση

Προβολείς 'PEUGEOT Full LED Tecnology' με αυτόματη ρύθμιση ύψους της δέσμης φωτός Σύστημα εισόδου Hands-free και κουμπί ENGINE START/STOP (YD04)

Προβολείς ομίχλης LED με  με λειτουργία φωτισμού της στροφής (cornering) Hands - free λειτουργία θύρας χώρου αποσκευών (MO02)

Φλας LED δυναμικής ακολουθίας (scroll)

Πίσω φώτα ημέρας LED με φωτεινή υπογραφή PEUGEOT (΄τρεις νυχιές')

Pack Visibility : 

- Αυτόματη λειτουργία προβολέων (Autolight)

- Αυτόματη λειτουργία εμπρός υαλοκαθαριστήρων Ασύρματη φόρτιση κινητού για συσκευές συμβατές με πρότυπο Qi και πρίζα 220 V (WP30)

- Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με αεραγωγούς για τα πίσω καθίσματα (RE07)

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας, με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου 

Προσκέφαλα ασφαλείας ρυθμιζόμενα σε ύψος για τον οδηγό και τον συνοδηγό Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση

Φυμέ κρύσταλλα στις πίσω πόρτες, τα φινιστρίνια και την πόρτα του χώρου αποσκευών (VD09)

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό (VB09)

Ηλεκτρικό κλείδωμα ασφαλείας για τα πίσω παράθυρα Δύο ποτηροθήκες εμπρός

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών Φωτιζόμενα σκιάδια οδηγού και συνοδηγού

Υπολογιστής ταξιδιού Spot ανάγνωσης (x2) στο πίσω μέρος της καμπίνας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ADAS)

Εκτεταμένη αναγνώριση οδικής σήμανσης (όρια ταχύτητας, STOP, απαγορευτικό εισόδου κ.α)

Pack Safety Plus : σύστημα ασφάλειας και υποστήριξης οδήγησης που περιλαμβάνει ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

- Active Safety Brake (αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης) Μάσκα με αεραγωγό σε σχήμα 'σκακιέρας' και επιχρωμιωμένες διακοσμητικές λεπτομέρειες

Εμπρός προφυλακτήρας με sport σχεδιασμό

Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών σε μαύρο μεταλλικό χρώμα Perla Nera

- High Beam Assist (αυτόματη εναλλαγή μεσαίας-μεγάλης σκάλας προβολέων) Οροφή 'Black Diamond' σε μαύρο μεταλλικό χρώμα Perla Nera

- Driver Attention Alert (ενεργό σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού) Διακοσμητικό τόξο οροφής inox

Προστατευτικά 'φρύδια' θόλων τροχών σε μαύρο χρώμα

Προστατευτική ποδιά στη βάση του εμπρός προφυλακτήρα σε χρώμα γκρι μεταλλικό

- Αctive blind corner assist (ενεργό σύστημα ελέγχου τυφλής γωνίας) Πλαϊνά διακοσμητικά inox στη βάση των θυρών

Cruise Control (ρυθμιστής & περιοριστής ταχύτητας) Διακοσμητικά φιλέτα inox στο κάτω μέρος των πλαϊνών παραθύρων

MULTIMEDIA & NAVIGATION Σήματα 'HYBRID' ή 'HYBRID4' στα εμπρός φτερά και την πόρτα του χώρου αποσκευών

ΤΡΟΧΟΙ
Ζάντες αλουμινίου 18" DETROIT & Κιτ επισκευής ελαστικού (ZHBF) - Δεν διατίθεται εφεδρικός 
τροχός
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φορτιστής OBC (On Board Charger) μονοφασικός 3,7 kW

Έλεγχος φόρτισης της μπαταρίας από συσκευή Smartphone, μέσω της εφαρμογής MyPeugeot Μπαταρία χωρητικότητας 11,8 kWh στην έκδοση HYBRID 225

Ρύθμιση της θερμοκρασίας της καμπίνας από συσκευή Smartphone, μέσω της εφαρμογής MyPeugeot Μπαταρία χωρητικότητας 13,2 kWh στην έκδοση HYBRID4 300

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Καλώδιο Tύπου 2 οικιακής φόρτισης (Mode 2) για πρίζα τύπου Schuko (Type F) 1,8 kW / 8A

Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες σε πλέξη 'Brumeo' Θύρα φόρτισης στο πίσω αριστερό φτερό με ένδειξη κατάστασης φόρτισης

Διακοσμητική ραφή στο ταμπλώ στο χρώμα του ροζ χαλκού

Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε χρώμα Μαύρο Mistral

Φωτισμός LED στις πλαφονιέρες

Φωτισμός LED στους αποθηκευτικούς χώρους και τον χώρο αποσκευών

Τιμόνι με διάτρητη δερμάτινη επένδυση pleine fleur, επιχρωμιωμένο δακτύλιο και σήμα 'GT Line'

Πεντάλ και υποπόδιο με επένδυση από αλουμίνιο

Πατάκια velours σε χρώμα μαύρο Mistral με διπλή ραφή στο χρώμα του ροζ χαλκού

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Επένδυση καθισμάτων από TEP & ύφασμα 'IMILA' Μαύρο / Γκρι με ραφές στο χρώμα του ροζ χαλκού

Κάθισμα οδηγού με μηχανική ρύθμιση ύψους και στήριξης οσφυικής μοίρας

Κάθισμα συνοδηγού με μηχανική ρύθμιση ύψους και λειτουργία αναδίπλωσης σε τραπεζάκι

Θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με αποθηκευτικό χώρο και υποδοχή για πέδιλα ski

Πίσω κάθισμα με διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη σε διάταξη 2/3 - 1/3

Οδηγός Μοντέλου PEUGEOT 3008 SUV PLUG-IN HYBRID AMD2 - Ιούλιος 2020

Frameless εσωτερικός φωτοχρωματικός καθρέπτης με ενδεικτική λυχνία οδήγησης σε Electric Mode, 
ορατή από το εξωτερικό του αυτοκινήτου (αποκλειστικά στα 3008 PLUG-IN HYBRID)

ESP (ηλεκτρονικό πρόγραμμα ελέγχου ευστάθειας) με λειτουργία απενεργοποίησης, ASR (σύστημα 
αντιολίσθησης τροχών) και λειτουργία Hill Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο με κλίση)

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με άνοιγμα τύπου "πεταλούδα" και φωτιζόμενο / ψυχόμενο αποθηκευτικό 
χώρο με θήκη για μικροαντικείμενα

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι & αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής 
LED (HU08)

Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED στο décor των εμπρός θυρών, στον χώρο συνδεσιμότητας και στις εμπρός 
ποτηροθήκες

ABS (σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών) με EBD (ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης) και Brake 
Assist (Σύστημα ενίσχυσης πέδησης) PEUGEOT i-Cockpit® :

- Υπερυψωμένος πίνακας οργάνων 12,3" ψηφιακής απεικόνισης HD με δυνατότητες εξατομίκευσης
- Οθόνη αφής 8" στο κέντρο του ταμπλώ
- Τιμόνι μικρής διαμέτρου με ενσωματωμένα χειριστήρια
- Διακόπτες τύπου 'πλήκτρων πιάνου'

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

-4-

3 πρίζες 12V : 1 στη ζώνη συνδεσιμότητας, 1 στο πίσω μέρος της κεντρικής κονσόλας και 1 στον χώρο 
αποσκεών

Pack City 1 :
- Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός και πίσω με οπτική και ηχητική ειδοποίηση
- Visiopark 1 : κάμερα οπισθοπορείας (παρέχει στην οθόνη αφής την εικόνα και μια προβολή 180° του 
περιβάλλοντος χώρου πίσω από το 3008 σας)

Δάπεδο χώρου αποσκευών σταθερό, με θυρίδα πρόσβασης στον χώρο αποθήκευσης του καλωδίου 
φόρτισης της μπαταρίας κίνησης

Σύστημα Multimedia με οθόνη αφής 8" χωρητικής τεχνολογίας, 3D Navigation, λειτουργία Mirror Screen 
(Apple CarPlay / Android Auto), Bluetooth®, ραδιόφωνο, 6 ηχεία (4 + 2 tweeter) και θύρα USB

3 προσκέφαλα πίσω: προσκέφαλα ασφαλείας ρυθμιζόμενα σε ύψος για τις πίσω πλευρικές θέσεις, 
κεντρικό πίσω προσκέφαλο σταθερό

- Distance Alert (προειδοποίηση για κίνδυνο σύγκρουσης με άλλο όχημα, κινούμενο ή σταθερό, που 
βρίσκεται στην πορεία του 3008, καθώς και με πεζό που διασχίζει τον δρόμο)

- Lane Keeping Assist (προειδοποίηση & διόρθωση σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από τη λωρίδα 
κυκλοφορίας με αναγνώριση της άκρης του δρόμου, ακόμα και χωρίς διαγράμμιση)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

AVAS: σύστημα ηχητικής ειδοποίησης των πεζών που εκπέμπεται σε Electric Mode με χαμηλή 
ταχύτητα (αποκλειστικά στα 3008 PLUG-IN HYBRID)

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού/συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης, εμπρός πλευρικοί και 
αερόσακοι οροφής εμπρός/πίσω (NF04)

Ζώνες ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού 3 σημείων, ρυθμιζόμενες σε ύψος, με πυροτεχνικούς 
προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης

Σύστημα στήριξης παιδικού καθίσματος ISOFIX (x3) στις πίσω πλευρικές θέσεις και στο κάθισμα του 
συνοδηγού

Driver Sport Pack : επιλέγοντας το πρόγραμμα Sport στον επιλογέα Drive Mode, μεταβάλεται η 
χαρτογράφηση της ηλεκτρικής υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης, του πεντάλ του γκαζιού και των 
αλλαγών ταχυτήτων (QM02)

Ζώνες ασφαλείας πίσω επιβατών 3 σημείων (x3), με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα 
περιορισμού δύναμης στις πλευρικές θέσεις

- προγράμματα Electric / Hybrid / Sport / 4WD & Hill Assist Descent Control (Σύστημα Υποβοήθησης 
σε Κατηφόρα) στην έκδοση HYBRID4 300

PEUGEOT Connect SOS & Assistance: Αυτόματη ή χειροκίνητη κλήση έκτακτης ανάγκης μέσω του 
πλήκτρου SOS και άμεση επικοινωνία με την PEUGEOT Assistance (24/7) (YR07)

AVAS: σύστημα ηχητικής ειδοποίησης των πεζών 
που εκπέμπεται σε Electric Mode 

με χαμηλή ταχύτητα

Frameless εσωτερικός φωτοχρωματικός καθρέπτης με 
ενδεικτική λυχνία οδήγησης σε Electric Mode, ορατή 
από το εξωτερικό του αυτοκινήτου 

Επιλογέας Drive Mode:
Electric / Hybrid / Sport (HYBRID)

Electric / Hybrid / Sport / 4WD (HYBRID4) 



PEUGEOT SUV 3008 PLUG-IN HYBRID

GT

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΕΣΗ

Επιλογέας Drive Mode : 

Ηχομονωτικά κρύσταλλα laminated στις εμπρός πόρτες (αποκλειστικά στα 3008 PLUG-IN HYBRID)

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση

Σύστημα εισόδου Hands-free και κουμπί ENGINE START/STOP (YD04)

Προβολείς 'PEUGEOT Full LED Tecnology' με αυτόματη ρύθμιση ύψους της δέσμης φωτός Hands - free λειτουργία θύρας χώρου αποσκευών (MO02)

Προβολείς ομίχλης LED με  με λειτουργία φωτισμού της στροφής (cornering)

Φλας LED δυναμικής ακολουθίας (scroll)

Πίσω φώτα ημέρας LED με φωτεινή υπογραφή PEUGEOT (΄τρεις νυχιές')

Pack Visibility : 

- Αυτόματη λειτουργία προβολέων (Autolight)

- Αυτόματη λειτουργία εμπρός υαλοκαθαριστήρων

- Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με αεραγωγούς για τα πίσω καθίσματα (RE07)

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας, με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου 

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση

Φυμέ κρύσταλλα στις πίσω πόρτες, τα φινιστρίνια και την πόρτα του χώρου αποσκευών (VD09)

Προσκέφαλα ασφαλείας ρυθμιζόμενα σε ύψος για τον οδηγό και τον συνοδηγό

Δύο ποτηροθήκες εμπρός

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό (VB09) Φωτιζόμενα σκιάδια οδηγού και συνοδηγού

Ηλεκτρικό κλείδωμα ασφαλείας για τα πίσω παράθυρα Spot ανάγνωσης (x2) στο πίσω μέρος της καμπίνας

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

Υπολογιστής ταξιδιού

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ADAS) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Εκτεταμένη αναγνώριση οδικής σήμανσης (STOP, απαγορευτικό εισόδου κ.α) Μπάρες οροφής αλουμινίου (KK02)

Pack Safety Plus : σύστημα ασφάλειας και υποστήριξης οδήγησης που περιλαμβάνει Μάσκα με αεραγωγό σε σχήμα 'σκακιέρας' και επιχρωμιωμένες διακοσμητικές λεπτομέρειες

- Active Safety Brake (αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης) Εμπρός προφυλακτήρας με sport σχεδιασμό

Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών σε μαύρο μεταλλικό χρώμα Noir Perla Nera

Οροφή 'Black Diamond' σε μαύρο μεταλλικό χρώμα Noir Perla Nera

- High Beam Assist (αυτόματη εναλλαγή μεσαίας-μεγάλης σκάλας προβολέων) Διακοσμητικό τόξο οροφής inox

- Driver Attention Alert (ενεργό σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού) Προστατευτικά 'φρύδια' θόλων τροχών σε μαύρο χρώμα

Προστατευτική ποδιά στη βάση του εμπρός προφυλακτήρα σε χρώμα γκρι μεταλλικό

Πλαϊνά διακοσμητικά inox στη βάση των θυρών

- Αctive blind corner assist (ενεργό σύστημα ελέγχου τυφλής γωνίας) Διακοσμητικά φιλέτα inox στο κάτω μέρος των πλαϊνών παραθύρων

Σήματα 'HYBRID' ή 'HYBRID4' στα εμπρός φτερά και την πόρτα του χώρου αποσκευών

ΤΡΟΧΟΙ

- Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go 
- Lane Positioning Assist (ενεργή υποβοήθηση διατήρησης του αυτοκινήτου στη λωρίδα 
κυκλοφορίας)
MULTIMEDIA & NAVIGATION ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φορτιστής OBC (On Board Charger) μονοφασικός 3,7 kW

Μπαταρία χωρητικότητας 13,2 kWh στην έκδοση HYBRID4 300

Καλώδιο Tύπου 2 οικιακής φόρτισης (Mode 2) για πρίζα τύπου Schuko (Type F) 1,8 kW / 8A

Θύρα φόρτισης στο πίσω αριστερό φτερό με ένδειξη κατάστασης φόρτισης

Έλεγχος φόρτισης της μπαταρίας από συσκευή Smartphone, μέσω της εφαρμογής MyPeugeot

Ρύθμιση της θερμοκρασίας της καμπίνας από συσκευή Smartphone, μέσω της εφαρμογής MyPeugeot

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες από Alcantara® γκρι Greval

Διακοσμητική ραφή στο ταμπλώ στο χρώμα του ροζ χαλκού

Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε χρώμα Μαύρο Mistral

Φωτισμός LED στις πλαφονιέρες

Φωτισμός LED στους αποθηκευτικούς χώρους και τον χώρο αποσκευών

Τιμόνι με διάτρητη δερμάτινη επένδυση pleine fleur, επιχρωμιωμένο δακτύλιο και σήμα 'GT'

Πεντάλ και υποπόδιο με επένδυση από αλουμίνιο

Πατάκια velours σε χρώμα μαύρο Mistral με διπλή ραφή στο χρώμα του ροζ χαλκού

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Επένδυση καθισμάτων από TEP & Alcantara® γκρι Greval

Κάθισμα οδηγού με μηχανική ρύθμιση ύψους και στήριξης οσφυικής μοίρας

Κάθισμα συνοδηγού με μηχανική ρύθμιση ύψους και λειτουργία αναδίπλωσης σε τραπεζάκι

Θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με αποθηκευτικό χώρο και υποδοχή για πέδιλα ski

Πίσω κάθισμα με διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη σε διάταξη 2/3 - 1/3

Οδηγός Μοντέλου PEUGEOT 3008 SUV PLUG-IN HYBRID AMD2 - Ιούλιος 2020

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

AVAS: σύστημα ηχητικής ειδοποίησης των πεζών που εκπέμπεται σε Electric Mode με χαμηλή 
ταχύτητα (αποκλειστικά στα 3008 PLUG-IN HYBRID)

3 προσκέφαλα πίσω: προσκέφαλα ασφαλείας ρυθμιζόμενα σε ύψος για τις πίσω πλευρικές θέσεις, 
κεντρικό πίσω προσκέφαλο σταθερό
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Frameless εσωτερικός φωτοχρωματικός καθρέπτης με ενδεικτική λυχνία οδήγησης σε Electric Mode, 
ορατή από το εξωτερικό του αυτοκινήτου (αποκλειστικά στα 3008 PLUG-IN HYBRID)

HYBRID4 300 e-EAT8

ESP (ηλεκτρονικό πρόγραμμα ελέγχου ευστάθειας) με λειτουργία απενεργοποίησης, ASR (σύστημα 
αντιολίσθησης τροχών) και λειτουργία Hill Assist (σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο με κλίση)

Ζάντες αλουμινίου 19" WASHINGTON & Κιτ επισκευής ελαστικού (ZHCA) - Δεν διατίθεται εφεδρικός 
τροχός

Δάπεδο χώρου αποσκευών σταθερό, με θυρίδα πρόσβασης στον χώρο αποθήκευσης του καλωδίου 
φόρτισης της μπαταρίας κίνησης

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

- Lane Keeping Assist (προειδοποίηση & διόρθωση σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από τη λωρίδα 
κυκλοφορίας με αναγνώριση της άκρης του δρόμου, ακόμα και χωρίς διαγράμμιση)

Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED στο décor των εμπρός θυρών, στον χώρο συνδεσιμότητας και στις εμπρός 
ποτηροθήκες

Σύστημα Multimedia με οθόνη αφής 8" χωρητικής τεχνολογίας, 3D Navigation, λειτουργία Mirror Screen 
(Apple CarPlay / Android Auto), Bluetooth®, ραδιόφωνο, 6 ηχεία (4 + 2 tweeter) και θύρα USB

3 πρίζες 12V : 1 στη ζώνη συνδεσιμότητας, 1 στο πίσω μέρος της κεντρικής κονσόλας και 1 στον χώρο 
αποσκεών

Σύστημα στήριξης παιδικού καθίσματος ISOFIX (x3) στις πίσω πλευρικές θέσεις και στο κάθισμα του 
συνοδηγού

ABS (σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών) με EBD (ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης) και Brake 
Assist (Σύστημα ενίσχυσης πέδησης)

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού/συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης, εμπρός πλευρικοί και 
αερόσακοι οροφής εμπρός/πίσω (NF04)

Ζώνες ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού 3 σημείων, ρυθμιζόμενες σε ύψος, με πυροτεχνικούς 
προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης

Ζώνες ασφαλείας πίσω επιβατών 3 σημείων (x3), με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα 
περιορισμού δύναμης στις πλευρικές θέσεις

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι & αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής 
LED (HU08)

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με άνοιγμα τύπου "πεταλούδα" και φωτιζόμενο / ψυχόμενο αποθηκευτικό 
χώρο με θήκη για μικροαντικείμενα

PEUGEOT Connect SOS & Assistance: Αυτόματη ή χειροκίνητη κλήση έκτακτης ανάγκης μέσω του 
πλήκτρου SOS και άμεση επικοινωνία με την PEUGEOT Assistance (24/7) (YR07)

PEUGEOT i-Cockpit® :
- Υπερυψωμένος πίνακας οργάνων 12,3" ψηφιακής απεικόνισης HD με δυνατότητες εξατομίκευσης
- Οθόνη αφής 8" στο κέντρο του ταμπλώ
- Τιμόνι μικρής διαμέτρου με ενσωματωμένα χειριστήρια
- Διακόπτες τύπου 'πλήκτρων πιάνου'

- Distance Alert (προειδοποίηση για κίνδυνο σύγκρουσης με άλλο όχημα, κινούμενο ή σταθερό, που 
βρίσκεται στην πορεία του 3008, καθώς και με πεζό που διασχίζει τον δρόμο)

- προγράμματα Electric / Hybrid / Sport / 4WD & Hill Assist Descent Control (Σύστημα Υποβοήθησης 
σε Κατηφόρα) στην έκδοση HYBRID4 300

Drive Assist Plus Pack : τελευταίας γενιάς σύστημα υποστήριξης οδήγησης που συνδυάζει το Pack 
Safety Plus με:

Driver Sport Pack : επιλέγοντας το πρόγραμμα Sport στον επιλογέα Drive Mode, μεταβάλεται η 
χαρτογράφηση της ηλεκτρικής υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης, του πεντάλ του γκαζιού και των 
αλλαγών ταχυτήτων (QM02)

Pack City 2 : 
- Park Assist : ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης - παράλληλης ή κάθετης
- Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός και πίσω με οπτική και ηχητική ειδοποίηση
- Visiopark 2 : Κάμερα οπισθοπορείας και εμπρός κάμερα (παρέχει στην οθόνη αφής την εικόνα εμπρός ή 
πίσω και μια προβολή 360° του περιβάλλοντος χώρου γύρω από το 3008 σας)

Ζάντες αλουμινίου 19" 
WASHINGTON

Επένδυση καθισμάτων 
από TEP & Alcantara® 

γκρι Greval

Μπαταρία χωρητικότητας 
13,2 kWh στην έκδοση 

HYBRID4 300

Drive Assist Plus Pack
Adaptive Cruise Control 
με λειτουργία Stop & Go 
και Lane Positioning 
Assist 



PEUGEOT SUV 3008 PLUG-IN HYBRID

GT LINE (επιπλέον εξοπλισμός της έκδοσης Allure) GT (επιπλέον εξοπλισμός της έκδοσης GT LINE)

HYBRID 225 e-EAT8

HYBRID4 300 e-EAT8
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ADAS)

Προβολείς 'PEUGEOT Full LED Tecnology' με αυτόματη ρύθμιση ύψους της δέσμης φωτός

Προβολείς ομίχλης LED με λειτουργία cornering

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διακοσμητική ραφή στο ταμπλώ στο χρώμα του ροζ χαλκού Aikinite

Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε χρώμα Μαύρο Mistral

Φωτισμός LED στους αποθηκευτικούς χώρους και τον χώρο αποσκευών ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Τιμόνι με διάτρητη δερμάτινη επένδυση pleine fleur, επιχρωμιωμένο δακτύλιο και σήμα 'GT Line' Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες από Alcantara® γκρι Greval

Πεντάλ και υποπόδιο με επένδυση από αλουμίνιο ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Πατάκια velours σε χρώμα μαύρο Mistral με διπλή ραφή στο χρώμα του ροζ χαλκού (Aikinite) Επένδυση καθισμάτων από TEP & Alcantara® γκρι Greval

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΕΣΗ

ΑΝΕΣΗ

Επιλογέας Drive Mode : 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαμήκεις μπάρες οροφής αλουμινίου

Hands - free λειτουργία θύρας χώρου αποσκευών (MO02) ΤΡΟΧΟΙ

Ασύρματη φόρτιση κινητού για συσκευές συμβατές με πρότυπο Qi και πρίζα 220 V (WP30)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Μάσκα με αεραγωγό σε σχήμα 'σκακιέρας' και επιχρωμιωμένες διακοσμητικές λεπτομέρειες

Εμπρός προφυλακτήρας με sport σχεδιασμό

Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών σε μαύρο μεταλλικό χρώμα Perla Nera

Οροφή 'Black Diamond' σε μαύρο μεταλλικό χρώμα Perla Nera

Διακοσμητικά φιλέτα inox στο κάτω μέρος των πλαϊνών παραθύρων

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μπαταρία χωρητικότητας 13,2 kWh στην έκδοση HYBRID4 300

Οδηγός Μοντέλου PEUGEOT 3008 SUV PLUG-IN HYBRID AMD2 - Ιούλιος 2020
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- Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go 
- Lane Positioning Assist (ενεργή υποβοήθηση διατήρησης του αυτοκινήτου στη λωρίδα κυκλοφορίας)

Ζάντες αλουμινίου 19" WASHINGTON & Κιτ επισκευής ελαστικού (ZHCA) - Δεν διατίθεται εφεδρικός 
τροχός

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Επένδυση καθισμάτων από TEP & ύφασμα 'IMILA' Μαύρο / Γκρι με ραφές στο χρώμα του ροζ χαλκού 
Aikinite (48FH)

- προγράμματα Electric / Hybrid / Sport / 4WD & Hill Assist Descent Control (Σύστημα Υποβοήθησης σε 
Κατηφόρα) στην έκδοση HYBRID4 300

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

HYBRID4 300 e-EAT8

Drive Assist Plus Pack : τελευταίας γενιάς σύστημα υποστήριξης οδήγησης που συνδυάζει το Pack Safety 
Plus με:

Pack City 1 :
- Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός και πίσω με οπτική και ηχητική ειδοποίηση
- Visiopark 1 : κάμερα οπισθοπορείας (παρέχει στην οθόνη αφής την εικόνα και μια προβολή 180° του 
περιβάλλοντος χώρου πίσω από το 3008 σας)

Pack City 2 : 
- Park Assist : ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης - παράλληλης ή κάθετης
- Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός και πίσω με οπτική και ηχητική ειδοποίηση
- Visiopark 2 : Κάμερα οπισθοπορείας και εμπρός κάμερα (παρέχει στην οθόνη αφής την εικόνα εμπρός ή 
πίσω και μια προβολή 360° του περιβάλλοντος χώρου γύρω από το 3008 σας)

Hands - free λειτουργία 
θύρας χώρου αποσκευών

Διαμήκεις μπάρες 
οροφής αλουμινίου

Ζάντες αλουμινίου 19" 
WASHINGTON

Επένδυση καθισμάτων 
από TEP & Alcantara® 

γκρι Greval

Pack City 2 : 
- Park Assist : ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης
- Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός και πίσω 
- Visiopark 2 : Κάμερα οπισθοπορείας και εμπρός κάμερα

Drive Assist Plus Pack :
- Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go
- Lane Positioning Assist 

Προβολείς ομίχλης LED 
με λειτουργία cornering

Προβολείς 'PEUGEOT 
FULL LED'

Καλύμματα εξωτερικών 
καθρεπτών σε μαύρο 

μεταλλικό χρώμα Perla Nera

Οροφή 'Black Diamond' σε 
μαύρο μεταλλικό χρώμα 

Perla Nera

Ασύρματη φόρτιση κινητού 
για συσκευές συμβατές με 

πρότυπο Qi και πρίζα 220 V

Pack City 1 :
- Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης 
εμπρός και πίσω 
- Visiopark 1 : κάμερα οπισθοπορείας

Μπαταρία χωρητικότητας 
13,2 kWh



PEUGEOT SUV 3008 PLUG-IN HYBRID

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
Οδηγός Μοντέλου PEUGEOT 3008 SUV PLUG-IN HYBRID AMD2 - Ιούλιος 2020

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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PEUGEOT SUV 3008 PLUG-IN HYBRID

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σημείωση: Η μέτρηση κατά τη μέθοδο VDA γίνεται με πλήρωση του χώρου αποσκευών με παραλληλεπίπεδα διαστάσεων 200x100x50 mm και όγκου 1 λίτρου

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Οδηγός Μοντέλου PEUGEOT 3008 SUV PLUG-IN HYBRID AMD2 - Ιούλιος 2020
-8-

1.357 λίτρα VDA 

395
λίτρα 



PEUGEOT SUV 3008 PLUG-IN HYBRID

Γκρι Hurricane παστέλ* Λευκό Banquise παστέλ
9GP0 WPP0

Copper μεταλλικό Μαύρο Perla Nera μεταλλικό
LGM0 9VM0

Γκρι Amazonite μεταλλικό Μπλε Magnetic μεταλλικό
KLM0 EGM0

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Οδηγός Μοντέλου PEUGEOT 3008 SUV PLUG-IN HYBRID AMD2 - Ιούλιος 2020

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ALLURE

*Χρώμα χωρίς χρέωση: παστέλ Gris Hurricane
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PEUGEOT SUV 3008 PLUG-IN HYBRID

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Οδηγός Μοντέλου PEUGEOT 3008 SUV PLUG-IN HYBRID AMD2 - Ιούλιος 2020

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ALLURE
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Γκρι Artense μεταλλικό
F4M0

Κόκκινο Ultimate μεταλλικό έγχρωμης επίστρωσης
F3M5

Λευκό Nacré μεταλλικό περλέ τριπλής επίστρωσης
N9M6



PEUGEOT SUV 3008 PLUG-IN HYBRID

Γκρι Hurricane παστέλ* Γκρι Platinium μεταλλικό
9GP0 VLM0  

Copper μεταλλικό Μαύρο Perla Nera μεταλλικό
LGM0 9VM0

Γκρι Amazonite μεταλλικό Μπλε Magnetic μεταλλικό
KLM0 EGM0

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Οδηγός Μοντέλου PEUGEOT 3008 SUV PLUG-IN HYBRID AMD2 - Ιούλιος 2020

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ GT LINE & GT

Στις φωτογραφίες απεικονίζεται το 3008 HYBRID4 GT
*Χρώμα χωρίς χρέωση: παστέλ Gris Hurricane

-11-



PEUGEOT SUV 3008 PLUG-IN HYBRID

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Οδηγός Μοντέλου PEUGEOT 3008 SUV PLUG-IN HYBRID AMD2 - Ιούλιος 2020

F3M5

Στις φωτογραφίες απεικονίζεται το 3008 HYBRID4 GT
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ GT LINE & GT

Λευκό Nacré μεταλλικό περλέ τριπλής επίστρωσης
F4M0

Κόκκινο Ultimate μεταλλικό έγχρωμης επίστρωσης



PEUGEOT SUV 3008 PLUG-IN HYBRID

GT LINE HYBRID & HYBRID4 (ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) GT LINE HYBRID & HYBRID4 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

Ύφασμα & TEP 'IMILA' Μαύρο / Γκρι με ραφές στο χρώμα του ροζ χαλκού
48FH

Δέρμα* 'NAPPA' Μαύρο με ραφές στο χρώμα του ροζ χαλκού
8DFH

* Δέρμα και άλλα υλικά

GT HYBRID4 (ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) GT HYBRID4 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

 TEP & Alcantara® γκρι Greval με ραφές στο χρώμα του ροζ χαλκού
0JFT

Δέρμα* 'NAPPA' Μαύρο με ραφές στο χρώμα του ροζ χαλκού
8DFH **

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Οδηγός Μοντέλου PEUGEOT 3008 SUV PLUG-IN HYBRID AMD2 - Ιούλιος 2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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* Δέρμα και άλλα υλικά
** Στο επίπεδο εξοπλισμού GT η επένδυση από δέρμα* 'NAPPA'  
Μαύρο (8DFH) συνδυάζεται με διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις 
πόρτες από ξύλο γρίζας δρυός 'Grey Oak' (EN66).

ALLURE HYBRID (ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

Ύφασμα & TEP 'PIEDIMONTE' Μαύρο / Γκρι με ραφές γκρι Beton
48FX
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GT LINE HYBRID & HYBRID4 (ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) GT LINE HYBRID & HYBRID4 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες σε πλέξη 'Brumeo' Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες σε πλέξη 'Brumeo'

Εσωτερική επένδυση σε ύφασμα & TEP 'IMILA' Μαύρο / Γκρι 
με ραφές στο χρώμα του ροζ  χαλκού

Εσωτερική επένδυση σε δέρμα* 'NAPPA' Μαύρο
με ραφές στο χρώμα του ροζ χαλκού

Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε χρώμα Μαύρο Mistral Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε χρώμα Μαύρο Mistral

GT HYBRID4 (ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) GT HYBRID4 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες από γκρι Alcantara® Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες από ξύλο γρίζας δρυός 'Grey Oak'

Εσωτερική επένδυση σε TEP & Alcantara® γκρι Greval 
με ραφές στο χρώμα του ροζ χαλκού

Εσωτερική επένδυση σε δέρμα* 'NAPPA' Μαύρο
με ραφές στο χρώμα του ροζ χαλκού

Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε χρώμα Μαύρο Mistral Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε χρώμα Μαύρο Mistral

* Δέρμα και άλλα υλικά

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
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ALLURE HYBRID (ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες σε πλέξη 'Brumeo'

Εσωτερική επένδυση σε ύφασμα & TEP 'PIEDIMONTE' Μαύρο / Γκρι 
με ραφές γκρι Beton

Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε χρώμα ανοικτό Γκρι Salin



PEUGEOT SUV 3008 PLUG-IN HYBRID

Επίπεδο 
εξοπλισμού

ALLURE HYBRID GT LINE HYBRID & HYBRID4(3) GT HYBRID4
GT LINE HYBRID & HYBRID4

GT HYBRID4(4)

Επένδυση 
καθισμάτων

Ύφασμα & TEP
'PIEDIMONTE'
Μαύρο / Γκρι

Ύφασμα & TEP
'IMILA' 

Μαύρο / Γκρι

TEP & Alcantara® 
γκρι Greval

Δέρμα*
 'NAPPA' 

μαύρο Mistral

Ραφές Γκρι Beton

Μοκέτα / ουρανός
Μαύρο Mistral / 

Ανοικτό γκρι Salin

Κωδικός 48FX 48FH 0JFT 8DFH

Χρώματα παστέλ

Γκρι Hurricane παστέλ(1) 9GP0 ● ● ● ○

Λευκό Banquise παστέλ WPP0 ● − − −
Χρώματα μεταλλικά

Copper μεταλλικό LGM0 ● ● ● ○

Μαύρο Perla Nera μεταλλικό 9VM0 ● ● ● ○

Γκρι Amazonite μεταλλικό KLM0 ● ● ● ○

Μπλε Magnetic μεταλλικό  EGM0 ● ● ● ○

Γκρι Artense μεταλλικό F4M0 ● − − −

Γκρι Platinium μεταλλικό VLM0 − ● ● ○

Χρώματα μεταλλικά έγχρωμης / τριπλής επίστρωσης

Κόκκινο Ultimate μεταλλικό έγχρωμης επίστρωσης F3M5 ● ● ● ○

Λευκό Nacré μεταλλικό περλέ τριπλής επίστρωσης N9M6 ● ● ● ○

Οροφή Black Diamond 

σε μαύρο μεταλλικό χρώμα Perla Nera(2) JD20 −

(1) Χρώμα χωρίς χρέωση: παστέλ Gris Hurricane

(2)  Στα επίπεδα εξοπλισμού GT Line και GT όλα τα εξωτερικά χρώματα συνδυάζονται με οροφή Black Diamond σε μαύρο μεταλλικό χρώμα Perla Nera και κάλυμμα εξωτερικών καθρεπτών σε μαύρο μεταλλικό χρώμα Perla Nera 

(3) Στo επίπεδο εξοπλισμού GT Line η προαιρετική επένδυση από TEP & Alcantara® γκρι Greval (0JFT) συνδυάζεται με διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες από Alcantara® γκρι Greval (ENHH)

(4) Στo επίπεδο εξοπλισμού GT η προαιρετική επένδυση από δέρμα 'NAPPA' Mistral (8DFH) συνδυάζεται με διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες από ξύλο γρίζας δρυός 'Grey Oak' (EN66).

● Διαθέσιμος συνδυασμός       ο Προαιρετικός συνδυασμός       − Μη διαθέσιμος συνδυασμός

* Επένδυση από δέρμα και άλλα υλικά

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
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Ροζ  χαλκός Aikinite

Μαύρο Mistral / Μαύρο Mistral

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

●
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