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Standardutstyr 
3008 GT Line plug-in hybrid 4x4:

Sikkerhetsutstyr:
ABS-bremser, bremsekraftforsterker, nødbremseassistanse
ESP (elektronisk stabilitetsprogram) og antispinn
6 kollisjonsputer
Utkoplingsbar kollisjonspute på passasjersiden 
Sikkerhetspakke:
- Active Safety Brake med kamera og radar (0-140 km/t)
- Aktiv filskiftevarsling
- Blindsonevarsling
- Avstandsvarsling
- Cruisekontroll med fartsbegrenser
- Kaffepausevarsling
- Skiltgjenkjenning av fartsskilt
Full LED frontlys og adaptive tåkelys
Nødoppringing (BTA) PEUGEOT CONNECT SOS
Parkeringssensorer foran og bak
Sikkerhetsbelter foran med aut. strammere
Kontrollamper for ikke fastspente sikkerhetsseler bak
Høydejusterbare hodestøtter foran og bak
Isofix begge sider i baksetet
Varsellyd for:
- gjenglemt nøkkel i tenning
- tente lys
- glemt sikkerhetsbelte foran
- for åpne dører med visning i multifunksjonsdisplayet
Aut. låsing av dører 
Aut. tenning av varselblink ved kraftig nedbremsing
Utvendig temperaturmåler
Dekktrykkovervåker
Dekkskum (sprayboks), reparasjonssett for dekk

Komfort og teknikk:
Elektrisk rekkevidde 58 km (WLTP)
AC Normalladeinntak 7,4 kW enfas
Ladekabel, 2-3 kW Shucko med oppbevaringsbag (til vanlig 
stikkontakt på inntil 8A) 6 meter lang
PHEV ladeluke (venstre side) med knapp for åpning på dashbord
Programmerbar lading og varme/kjøling via bilens berøringss-
kjerm eller via appen MyPeugeot
DAB+, 8’’ berøringsskjerm, Bluetooth, 12V kontakt , USB og 

skinntrukket multifunksjonsratt
MirrorScreen: Apple CarPlayTM og Android Auto
NAV navigasjon med gratis oppdatering av kartverk inntil fire 
ganger per år i bilens levetid, Connected Services (abonnement 
for 3 år) 
Klimaanlegg, automatisk betjent 2-soner
i-Cockpit med head-up instrumentpanel
Dashbord med stoffdekor
Midtkonsoll med elektrisk parkeringsbrems
Keyless Go (nøkkelfri adgang og start) og to nøkler med fjern-
betjening
Sportsknapp for mer sportslig kjøring
Elektrisk betjente vinduer foran og bak med ettrykksfunksjon
Sidespeil elektrisk justerbare, -oppvarmede og -innfellbare
Høyde- og lengdejusterbart ratt
Delskinn TEP Bolero Mistral med stoffmatter foran og bak
Forseter, høydejusterbare, korsryggjustering på førersetet og 
nedfellbar passasjerseterygg foran
Baksetet, delt 40/60 nedfellbart med skiluke
Taksonsoll foran med kupelys, to leselamper og rammeløst 
speil med automatisk nedblendig og blått LED-lys for elektrisk 
kjøring
Fotbrønn med belysning foran
Opplyst bagasjerom med festestropper på sidene
Aluminiumspedaler og fothviler

Dynamikk og design:
18” alufelger Detroit (blank grå Haria) med dekkdimensjon 
225/55 R18
Sidevinduer bak ekstra farget og ekstra farget bakrute
Sidespeil med integrerte blinklys
Tak og sidespeil, lakkert i sort diamond
LED-kjørelys signatur
Baklys med LED

3008 GT i tillegg til GT Line:

Sikkerhetsutstyr:
Adaptiv cruisekontroll Stop&Go

Ryggekamera med 180° visning

Komfort og teknikk:
Alcantara® og skinn interiør og Alcantara® dashborddekor
Elektrisk førersete med minne, forseter med elektrisk korsrygg-
støtte, flerpunktsmassasje og forlengelse av sitteputer (fra 
02/2020)

Dynamikk og design:
19” alufelger Washington med dekkdimensjon 205/55 R19
Takrails, aluminiumsfarget



Ekstrautstyr 

3008 GT plug-in hybrid 4x4:

18” alufelger Detroit (blank grå Haria) med dekkdimensjon 225/55 R18
Alarm (ikke mulig sammen med oppvarmet frontrute)
Bagasjenett opp til tak 
Dashbord med tredekor
Elektrisk betjent bakluke med fotsensoråpner
FOCAL HiFi 4 høyttalere, 4 tweetere, senter-høyttaler, subwoofer og digital forsterker
Frontrute, oppvarmet under vinduspusser (ikke mulig sammen med alarm)
Panorama soltak og sidespeil med automatisk reversjustering
Park Assist og kamera med 360° visning
Tilhengerfeste med avtakbar krok, fabrikkmontert, og trailer stability control
Trådløs mobillading (Qi)
Nappa skinninteriør
Metallic lakk

3008 GT Line plug-in hybrid 4x4:

19” alufelger Washington med dekkdimensjon 205/55 R19
Adaptiv cruisekontroll Stop&Go
Alarm (ikke mulig sammen med oppvarmet frontrute)
Bagasjenett opp til tak 
Elektrisk betjent bakluke med fotsensoråpner
Elektrisk førersete med minne, forseter med elektrisk korsryggstøtte, flerpunktsmassasje og forlengelse av sitteputer
FOCAL HiFi 4 høyttalere, 4 tweetere, senter-høyttaler, subwoofer og digital forsterker
Frontrute, oppvarmet under vinduspusser (ikke mulig sammen med alarm)
Panorama soltak og sidespeil med automatisk reversjustering
Park Assist og kamera med 360° visning
Ryggekamera med 180° visning
Takrails, aluminiumsfarget
Tilhengerfeste med avtakbar krok, fabrikkmontert, og trailer stability control
Trådløs mobillading (Qi)
Nappa skinninteriør
Metallic lakk



Bensin turbomotor med to elektriske motorer Plug-in Hybrid 4x4 
  Automat
Sylindervolum  1 598
Maks effekt forbrenningsmotor (kW)  147 v/6000
Maks effekt forbrenningsmotor o/min (hk)  200 v/6000
Maks effekt elektrisk motor (kW)  2 x 80 (en foran og en bak)
Maks effekt elektrisk motor (hk)  2 x 110
Maks systemeffekt (hk)  300 v/6000
Maks dreiemoment systemeffekt o/min (Nm)  520 v/3000
Girkasse, antall trinn  Automat, 8
Drivverk  4x4

Batteri / Elektrisk motor
Batteritype / kapasitet (kWh)  Lithium Ion / 13,2
Maks dreiemoment elektrisk motor (Nm)  337
Rekkevidde 100% elektrisk (km) WLTP  59
Normalladeinntak enfast (kW)  7,4
Ladetid fra 0 - 100 % (veggboks 7,4 kW / 32 A)  1 time og 45 minutter
Ladetid fra 0 - 100 % (hjemmelading 8 A)  7 timer
Batterivekt  117 kg (90 liter)

Dekkdimensjon  205/55 R19*
Bremser foran  Skiver, ventilerte
Bremser bak  Skiver

Egenvekt (kg)  1 840
Maks tilhengervekt m/brems (kg)  1 250
Tillatt totalvekt (kg)  2 330
Vogntogvekt (kg)  3 580
Topphastighet (km/t)  240
Topphastighet elektrisk motor (km/t)  135  
Akselerasjon 0-100 km/t (sek)  5,9
Svingdiameter (mellom fortau)  10,67
Bakkeklaring (cm)  21,9

Drivstofftank (liter)  43 
Stop&Start teknologi  Ja 

Forbruk liter/mil (ihht direktiv EU 2018/1002):
Bykjøring  NA
Landevei  NA
Blandet kjøring  0,13
CO2 utslipp (g/km)  29
NOx-utslipp (mg/km)  23,7
Miljøklasse  Euro 6.3 (6d)

Motor og teknikk

* Dekkdimensjon 225/55 R18 kan fås som ekstrautstyr



Dimensjoner

Bagasjeromsvolum: 395 liter VDA



Forhandlerstempel

Modellprogrammet er under stadig utvikling, og kan følgelig være endret etter at brosjyren er produsert. 
Vi tar derfor forbehold om produktendringer samt eventuelle skrivefeil. Vi ber deg derfor å undersøke 
med din Peugeotforhandler for å få oppdatering på eventuelle endringer.

Vi gjør oppmerksom på at illustrasjonsfoto på forsiden kan avvike noe fra de norske spesifikasjoner.


