
YENİ PEUGEOT SUV 3008



Görseller ve bahsedilen donanımlar Türkiye’de sunulan versiyona göre farklılık gösterebilir.

YENİ PEUGEOT SUV 3008

Yenilikçi SUV kodlarına sahip benzersiz tasarımıyla yeni PEUGEOT SUV 3008’i keşfedin. 
Karakteristik ve özgün tasarımı, güç ve zarafet ile dinamizm ve akıcı hatları birleştiriyor. 
Benzersiz PEUGEOT i-Cockpit® ve yenilikçi teknolojiler, kabin içi konforunuzu ve 
güvenliğinizi artırmak için tasarlandı. Yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel 
motorlar dinamik ve keyifli bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor.

DİNAMİZM RUHUNDA VAR

Yeni PEUGEOT SUV 3008, dayanıklılık, estetik ve dinamik tasarım arasında benzersiz bir 
denge sunan iddialı bir görünüm ortaya koyuyor. Yeni ön tasarım, modele güçlü bir kişilik 
kazandırıyor. Sınıfının en iddialı modeli, cesur ve modern bir çağ başlatıyor.
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YENİ VE GÜÇLÜ ÖN TASARIM

Yeni PEUGEOT SUV 3008’in özenli detaylara sahip güçlü ön tasarımı, çerçevesiz ön ızgara ve 
tamponla bütünleşen detaylarla geleceğin estetik tasarım kodlarını şekillendiriyor.

YENİ ASLAN DİŞİ GÜNDÜZ FARLARI

Karakteristik tasarım kodlarını bünyesinde barındıran ve marka imzası taşıyan “aslan dişi” gündüz farlarıyla henüz ilk göz temasında fark 
edilen ön farlar, giriş seviyesinden itibaren LED teknolojisi ile donatılıyor. Bu ayırt edici tasarım, etkin bir aydınlatmayı ve güvenli bir sürüşü 
garanti ediyor. 
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ONU GÖRÜNCE DURMAMAK İMKANSIZ

Arkadan bakıldığında karakteristik 3 boyutlu aslan pençeleri ve dinamik sinyalleriyle yeni 
PEUGEOT SUV 3008’in full LED teknolojisine sahip stop lambaları göze çarpıyor. Füme bir 
camla kaplı stop lambaları, siyah bagaj bandıyla birbirine bağlanıyor ve böylece daha geniş 
ve daha sportif bir görünüm elde ediliyor.

MUTLAKA SAHİP OLMAK İSTEYECEKSİNİZ

Yeni PEUGEOT SUV 3008’inize “Black Pack” ile özel, siyah detaylarla daha dinamik ve şık bir görünüm kazandırabilirsiniz.
Yeni koyu krom renkte ön ızgara ve aslan sembolüyle daha da özgün bir görünüm elde edebilirsiniz.

“3008”, “GT” ve “PEUGEOT” logoları saten siyahı rengiyle ve tavan barlarıyla mükemmel bir uyum sergiliyor. 
Spoyler, ön tampon, tavan ve arka tampon şeridindeki kaplamalar, parlak siyah rengiyle otomobilin modern ve 
dinamik görünümüne katkı sağlıyor.
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YENİ PEUGEOT i-Cockpit® İLE GELİŞMİŞ SÜRÜŞ DENEYİMİ

Sınıfının en ergonomik sürüş pozisyonuna sahip PEUGEOT i-Cockpit®, geliştirildi, modernize edildi. Böylece yeni PEUGEOT SUV 3008 daha konforlu, 
daha güvenli, daha kolay ve daha sezgisel bir sürüş deneyimi sunuyor. Kompakt boyutlu çok fonksiyonlu direksiyon simidi, daha fazla his ve manevra 
kabiliyeti sağlıyor. 

Sesli komut özelliğine sahip 3-boyutlu navigasyonuyla yeni 10 inç* HD dokunmatik ekranı çoklu-dokunma teknolojisiyle çok daha kullanışlı bir yapı 
sunuyor. Zarif krom piyano tuşları belirli konfor özelliklerine hızlı ve sezgisel erişim sağlıyor.

Kolay ve pratik bir şekilde kişiselleştirilebilen, yükseltilmiş dijital gösterge paneliyle gözlerinizi yoldan ayırmadan, keyifli ve güvenli bir sürüş 
gerçekleştirebiliyorsunuz.

* Versiyona göre standart veya mevcut değildir. * Versiyona göre standart veya mevcut değildir.

HAYATA HEP BAĞLI KALIN

Mirror Screen özelliğiyle Apple Car Play veya Android Auto uyumlu akıllı telefonlarınızdaki uygulamalara ana ekran üzerinden 
erişim sağlayabilir ve kablosuz şarj özelliğiyle her an hayata bağlı kalmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca arka koltuk yolcuları 
için mobil cihazlarını şarj etmek üzere iki adet USB soketi de mevcut. 

En güncel ses sistemleri teknolojileriyle donatılan FOCAL® Hi-Fi sistemi üst seviyede bir ses deneyimi sunuyor*. Merkez ve 
tweeter hoparlörleri “Bronz Belem” ile süslenen ses siteminde bagaj hacmini olumsuz etkilememek üzere bass hoparlör ön 
yolcu koltuğunun altına entegre ediliyor.
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MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni PEUGEOT SUV 3008, farklı güç alternatiflerine ve yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motorlarla üstün sürüş keyfi sunuyor. 
Motorların tamamı Stop&Start teknolojisiyle donatılıyor.

Benzinli motor seçenekleri:   Dizel motor seçenekleri:
- PureTech 130 S&S EAT8  BlueHDi 130 S&S EAT8
- PureTech 180 S&S EAT8
    
Direksiyondan vites değiştirme özelliğine sahip elektronik kontrollü EAT8 otomatik vites kutusu, Quickshift teknolojisi sayesinde hızlı ve 
yumuşak vites geçişleri sağlıyor. Optimize edilen vites geçişleri sürüş zevkini ve konforunu iyileştirirken, aynı zamanda yakıt ekonomisi ve 
kullanıcı konforuna katkıda bulunuyor.

YENİ, YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER

Yeni PEUGEOT SUV 3008’de kullanıma sunulan yeni nesil sürüş destek sistemleri, araç içi konforu ve güvenliği daha da ileriye 
taşırken yarı otonom bir sürüş deneyimine imkân sağlıyor.

Gelişmiş sürüş destek sistemleri, trafik kurallarını tespit etmede (Genişletilmiş Trafik İşareti Tanımlama Sistemi) ve trafik 
akışında (Drive Assist Plus Paketi, Dur&Kalk* özelliğine Sahip Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Konumlama Asistanı) veya 
çevreyi analiz etmede (Aktif Kör Nokta Takip Sistemi) hayatınızı kolaylaştırıyor.

* Versiyona göre standart veya mevcut değildir.
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NIGHT VISION İLE GECE GÜNDÜZ GİBİ

Özel Night Vision* sisteminin kızılötesi kamerası, gece sürüş koşullarında daha etkin bir görüş 
için farların menzilinin 200 metre ilerisindeki alanı tarayarak yayaları ve hayvanları algılıyor ve 
sizi uyarıyor. Yayanın veya bisikletlinin araca çok yakın olması halinde otomatik acil durum freni 
tetiklenebiliyor.

GRIP CONTROL İLE HER KOŞULUN ÜSTESİNDEN GELİN

Advanced Grip Control, optimize edilmiş çekiş kontrol sistemi*, özel lastikler* ve Yokuş İniş Destek Sistemi (HADC)* özelliklerini 
içeren bir paket. Sistem aracın tutunma koşullarını, kar, çamur veya kum olmak üzere yol koşullarına uyarlama olanağı tanıyor.

* Versiyona göre standart veya mevcut değildir.*Versiyona göre opsiyon olarak sunulur veya mevcut değildir.



BENZİNLİ DİZEL

1.2 PureTech  
130 hp EAT8

1.6 PureTech 
180 hp EAT8

1.5 BlueHDi  
130 hp EAT8

MOTOR

Silindir Hacmi (cm3) 1.199 1.598 1.499

Maksimum Güç  (hp/dd) 130 / 5500 180 / 5500 130 / 3750

Maksimum Tork  (Nm/dd) 230 / 1750 250 / 1650 300 / 1750

Besleme Turbo Turbo Turbo

Egzoz Emisyon Standardı Euro 6d

VİTES KUTUSU

Vites Kutusu Tipi 8 ileri tam otomatik

SÜSPANSİYON

Ön Mc Pherson tipi bağımsız tekerlekli dingil, helezon yaylar ve dahili basınçlı hidrolik amortisörler

Arka Yarı bağımsız tekerlekli-Şekil değiştirebilir traversli dingil, basınçlı hidrolik amortisörler

LASTİK VE JANTLAR

Lastik ve Jant Boyutu 225/55 R18 - 205/55 R19

FRENLER VE DENGE KONTROLÜ

Ön Hava soğutmalı disk

Arka Disk

AĞIRLIK VE BOYUTLAR

Boş Ağırlık (kg) 1.320 1.429 1.429

Uzunluk (mm) 4447

Genişlik (mm) 1841

Yükseklik (mm) [Tavan barsız/Tavan barlı] 1.620 / 1.624

Aks Mesafesi (mm) 2675

Ön İz Genişliği (mm) 1593

Arka İz Genişliği (mm) 1601

Yerden Yükseklik (mm) 219

Bagaj Hacmi (L) 520 / 1.482

Yakıt Deposu (L) 53

PERFORMANS

Maksimum Hız (km/h) 188 222 189

0-100 km Hızlanma (s) 9,7 8,0 11,5

YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON (1999/100)

Şehir Dışı (L/100km) 4,9* 4,8 / 5,0* 3,7 / 3,9*

Şehir İçi (L/100km) 6,1* 6,5 4,4 / 4,5*

Karma (L/100km) 5,4* 5,4 / 5,5* 4,0  / 4,1*

CO2 Salımı Karma (g/km) 122* 124 / 126* 104 / 108*

*18” Jantlar, Grip Control ve M+S (Çamur ve Kar) tipi lastiklerle  S: Standart O: Opsiyon 

TEKNİK ÖZELLİKLER
PEUGEOT SUV 3008 DONANIM

GÜVENLİK
Elektronik denge programı ESP, patinaj önleyici ASR S S S S

Hill Holder (Yokuşta geri kaymayı önleyici sistem) S S S S

Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları (Yolcu tarafı kapatılabilir) S S S S

Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları S S S S

Perde hava yastıkları S S S S

Ön yolcu ve arka koltuklarda ISOFIX bağlantıları S S S S

Ön/Arka emniyet kemeri uyarısı S S S S

Yorgunluk tespit sistemi (1. seviye) S S S -

Sürücü dikkat uyarısı (3. seviye) - - - S

Programlanabilir hız sabitleyici ve sınırlandırıcı S S S -

Adaptif Cruise Control, Dur & Kalk Fonksiyonlu - - - S

Şerit konumlama asistanı - - - S

Güvenli takip mesafesi uyarısı - - - S

Kör nokta uyarı sistemi - - S -

Aktif kör nokta takip sistemi - - - S

Geliştirilmiş trafik işaretleri tanıma sistemi - - - S

Akıllı far sistemi (Aktif uzun far) - - - S

Aktif tam durdurma güvenlik freni - - - S

Grip Control / HADC Yokuş iniş destek sistemi S S S O

Night Vision - Gece görüş sistemi - - - O

İÇ ESTETİK
Çift kapaklı orta kol dayama S S S S
Saten krom kokpit ve kapı detayları S S S S
Orta konsol ön bölümü mavi ambiyans aydınlatması S S S S
Dijital gösterge paneli altı mavi ambiyans aydınlatması S S S S
Ambiyans aydınlatma paketi - S S S
Saten krom piyano tuşları S S S S
Deri direksiyon S S - -
GT logolu deri direksiyon - - S S
Karbon ön panel ve kapı kaplamaları S - - -
Brumeo kumaş ön panel ve kapı kaplamaları - S - -
Greval Alcantara® ön panel ve kapı kaplamaları - - S S
Lati Wood ahşap ön panel ve kapı kaplamaları - - - O
'Meco' kumaş koltuk döşemeleri S - - -
'Colyn' Deri / Kumaş koltuk döşemesi (Parçalı deri) - S - -
Deri / Alcantara GT koltuk döşemesi (Parçalı deri) - - S S
Nappa deri döşeme (Mistral Siyah / Kırmızı) - - - O
Alüminyum pedallar ve ön kapı eşikleri kaplama - - S S
Siyah iç tavan kaplaması - - S S

MULTIMEDYA
Radyo, MP3, USB bağlantısı, 6 hoparlör, Bluetooth S S S S
Mirror Screen (Android AutoTM & Apple CarplayTM) S S S S
Kablosuz şarj sistemi ve orta konsol arkasında 2 USB bağlantısı S S S S
3x12V soket S S S S
Kapasitif 8" dokunmatik ekran S S S -
Kapasitif 10" dokunmatik ekran ve 3D Navigasyon sistemi - - - S
Sesli komut sistemi - - - S
FOCAL® Hi-Fi ses sistemi (515 Watt - 10 hoparlör) - - - S
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TEKNOLOJİ VE KONFOR
Full Dijital Gösterge Paneli S S - -
Onyx tipi Full Dijital Gösterge Paneli - - S S
Elektronik el freni S S S S
Elektronik bagaj kapağı (Ayak hareketi ile açılabilir) - - S S
Elektrikli, otomatik katlanır, LED giriş aydınlatmalı aynalar S S S S
LED farlar S S - -
Statik viraj aydınlatmalı Full LED farlar - - S S
Dönüş sinyali entegreli LED gündüz farları S S S S
LED arka stoplar (Gündüz yanma özelliği) ve dinamik 
sinyaller S S S S

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi S S S S
Ön & arka park sensörü S S S S
Geri Görüş Kamerası S S S S
Ön görüş kamerası, Çevresel görüş - - - S
Otomatik park sistemi - - - S
Çift bölgeli tam otomatik klima S S S S
Elektrokrom dikiz aynası S S - -
Çerçevesiz elektrokrom dikiz aynası - - S S
Yağmur ve Far sensörü & Otomatik follow-me home 
aydınlatma S S S S

Yükseklik ayarlı yolcu koltuğu S S S S
Öne yatırılabilir yolcu koltuğu - S S S
Isıtmalı sürücü ve ön yolcu koltukları - S S S
Elektrikli 8 yön ayarlanabilir / Hafızalı / Isıtmalı / Ayarla-
nabilir baldır destekli / Masaj fonksiyonlu Sürücü koltuğu 
(AGR onaylı)

- - O S

Elektrikli bel destek ve eğim ayarlı / Isıtmalı / Ayarlanabilir 
baldır destekli / Masaj Fonksiyonlu Ön Yolcu koltuğu (AGR 
onaylı)

- - O S

DIŞ DONANIM VE STİL
Krom arka tampon çıtası - - S S
Parlak siyah bagaj şeridi S S S S

Gövde rengi arka spoiler S S Black 
Diamond

Black 
Diamond

Gövde koruma parçaları (Çamurluk - Kapı altları - Ön/Arka 
tampon altları) S S S S

Metal yan korumalar - S S S
Krom egzoz çıkışları ve yan cam alt çerçevesi - - S S
Karartılmış arka camlar S S S S
Black Diamond parlak siyah tavan, siyah A sütunu ve 
aynalar - O S S

Panoramik açılır cam tavan ve elektrikli tavan perdesi S S S S
Tavan Barları S S S S

18" 'Los Angeles' Alüminyum alaşımlı jantlar S S S Grip 
Control

19" 'San Francisco' Alüminyum alaşımlı jantlar - - - S
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RENK ve DÖŞEMELER

Kod Renk ACTIVE 
PRIME ALLURE GT 

SELECTION GT

F3M5 KIRMIZI (Ultimate) • • • •
F4M0 GRİ (Tekno) • • • •
VLM0 GRİ (Platinyum) • • • •
SMM6 MAVİ (Vertigo) • • • •
SYM0 MAVİ (Ada) • • • •
N9M6 BEYAZ (Sedef) • • • •
9VM0 SİYAH (İnci) • • • •

Kod Döşeme ACTIVE 
PRIME ALLURE GT 

SELECTION GT

47FX Meco kumaş döşeme • - - -

48FQ Colyn parçalı deri döşeme - • - -

0JFI Deri / Alcantara GT koltuk döşemesi 
(Parçalı deri) - - • •

8DFJ Nappa deri döşeme - Kırmızı - - - o

8DFX Nappa deri döşeme - Mistral siyah - - - o

MAVİ (Vertigo)

MAVİ (Ada) SİYAH (İnci)GRİ (Platinyum)

KIRMIZI (Ultimade)GRİ (Tekno) BEYAZ (Sedef)

RENKLER

Colyn parçalı 
döşeme

Deri / Alcantara 
GT koltuk döşemesi

Nappa kırmızı deri döşeme Nappa mistral siyah
 deri döşeme 

DÖŞEMELER



Y E T K İ L İ  S E R V İ S L E R  V E
H İ Z M E T L E R

ÜRETİCİ GARANTİSİ 
Peugeot’da kalite, aynı zamanda bir yaşam 
tarzıdır. Yeni aracınız Türkiye’de üretim hatalarına 
karşı kilometre sınırı olmaksızın 2 yıl boyunca 
yedek parça ve işçilik garantisi altındadır. Boya 
üretici garantisi binek araçlar için 3 yıl ve ticari 
araçlar için 2 yıldır. Paslanmaya karşı üretici 
garantisi ise binek araçlar için 12 yıl ve ticari 
araçlar için 5 yıldır. 

MYPEUGEOT HER ZAMAN YANINIZDA
Bir Peugeot sahibi olmanın tüm avantajlarından 
yararlanmak için mobil telefonunuza ücretsiz 
MyPeugeot uygulamasını indirebilirsiniz. 
Peugeot’unuzun tüm bilgileri, en yakın Yetkili 
Servis, ortalama kullanım ve yakıt tüketim 
bilgileri, kişiselleştirilmiş fırsatlar ve daha bir 
çok avantaj artık MyPeugeot uygulaması ile her 
zaman yanınızda.  

PEUGEOT SERVİS SÖZLEŞMELERİ 
Artı Garanti ve Full Servis, kafanızın rahat 
olması için 2 özel formül. Arıza durumunda 
yardım hizmetinden onarıma, aşınan parçaların 
değiştirilmesinden bakıma kadar, aracınız 
üzerindeki müdahale seviyesini siz seçersiniz 
ve her zaman Peugeot kalite garantisinden 
yararlanırsınız. Ve tam bir özgürlük dünyası size 
açılır. 

PEUGEOT KASKO 
Peugeot özel hizmetler gamını tamamlayan 
Peugeot Kasko, özel olarak güvenliğiniz için 
düşünülmüş tam kapsamlı bir sigorta poliçesi 
sunuyor ve güveninize layık bir hizmet kalitesi ve 
mevcudiyet sunmak için sürekli müşteri odaklı 
kalıyor. Peugeot Kasko ile, alışılmış Peugeot 
satış noktanızda veya bir başka yetkili Peugeot 
servisinde orijinal yedek parçalarla ve üretici 
garantisine uygun olarak onarımların yapılması 
güvencesine sahip olursunuz. Satış noktanızdan 
ücretsiz ve kişisel bir fiyat teklifi isteyiniz.

PEUGEOT ASSISTANCE
Tek bir aramayla Türkiye ve tüm Avrupa’da 
beklenmedik durumların üstesinden gelirsiniz. 
Peugeot Assistance size günde 24 saat, yılda 
365 gün göz kulak olur.

PEUGEOT ORİJİNAL YEDEK PARÇA GAMI
Kalite, güvenlik ve güvenilirlik, PEUGEOT orijinal 
yedek parçalarımızın her biri güvenliğiniz için 
titizlikle test edildi ve kontrol edildi. Orijinal 
yedek parçalarımız katılımcı Peugeot Yetkili 
Servisleri’nde bir yıllık satış garantisinden 
yararlanır.

PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ
Aracınızın bakım ve onarımı Peugeot yetkili 
servislerinde, Peugeot’nuza mükemmel adapte 
olan orijinal yedek parça kullanan profesyoneller 
tarafından güvence ile gerçekleştirilir.
Peugeot Assistance beklenmedik durumlarda 
çözüm sunar. Arıza ve kaza durumunda, 8 yaşına 
kadar aracınıza yardım hizmeti sunulur.

PEUGEOT PROFESYONEL
Otomobil filoları hizmetinde yeni bir yaklaşım. 
Araç parkınızın yapısı ne olursa olsun, size 
model, finansman, bakım, yönetim şekli seçimi 
sunuyoruz. Lütfen Peugeot satış noktanızdan 
bilgi edinin.

PEUGEOT BOUTIQUE
Aracınız için özel olarak tasarlanmış zengin 
Peugeot orijinal aksesuar ve donanım gamı. 
Ayrıca kendinize veya sevdiklerinize hediye 
etmek için Peugeot imaj ürünleri çeşidi.

PEUGEOT İNTERNET
Peugeot’yu internet üzerinden keşfedin, 
adresimizi tıklayın: http://www.peugeot.com
Yada Peugeot Türkiye sitesine doğrudan 
ulaşabilirsiniz: http://www.peugeot.com.tr

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ
Groupe PSA adına, global bir araştırma şirketi, 
otomobilinizde gerçekleştirilen bir satış sonrası 
hizmetini izleyen günlerde sizinle e-posta veya 
SMS yoluyla temasa geçerek, memnuniyetinizi 
ölçümleyebilir. Anket sorularına cevap vererek, 
Peugeot Yetkili Servisleri’nin hizmet kalitesinin 
arttırılmasına katkı vermiş olacaksınız.
Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu 
dokümanın basımı sırasında mevcut olan teknik 
özellikler bazında oluşturulmuştur. Sunulan 
donanımlar versiyonlara göre standart veya 
opsiyon bulunmaktadır. Sürekli ürün geliştirme 
politikası çerçevesinde, Peugeot teknik 
özellikleri, donanımları, opsiyonları ve renkleri 
her zaman değiştirebilir. Günümüzün fotoğraf 
çekme teknikleri renklerin canlılığını hassasiyetle 
görüntülenmesini sağlamayabilir. Her türlü 
açıklama veya ek bilgi için, lütfen Peugeot satış 
noktanıza başvurun. Bu katalogdaki ürünler 
GROUPE PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş.’nin 
açık ön izni olmadan çoğaltılamaz.
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