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I 210 år har PEUGEOT overholdt en fabrikasjonstradisjon som er

basert på kvalitet og oppfinnsomhet. Og i dag, mer enn noensinne,

bruker PEUGEOT all sin energi på å utvikle biler med elegant design

som gir en helt unik sansopplevelse, og det langt utover selve

kjøregleden. Ergonomi, materialer, nettforbindelse - Vi har jobbet med

alle detaljer for å gi deg en totalt intuitiv kjøreopplevelse. Og fordi

mennesket står helt sentralt for oss, ønsker vi å gi deg friheten til 

å velge det som passer deg best i din bil. 
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STERK PERSONL IGHET.

Bilens lyssignatur består for alle versjoner av nye LED-lykter med kjørelys (DRL) 

i “hoggtann”-forkrommet stil som er spesielle for PEUGEOT og lett gjenkjennelige. 

For å styrke karakteren ytterligere kan nye PEUGEOT 3008 SUV også utstyres 

med Full LED-lykter med SDL-funksjon*.

* Directional Lightning Function (SDL): Bedrer sikten, spesielt i svinger, standard på GT-versjonen.6

RAFF INERT  OG DYNAMISK .

De utvendige linjene på PEUGEOT 3008 SUV fremhever bilens sterke karakter, kraft og smidighet. 

Den raffinerte, kraftige fronten som består av en rammeløs grill med forlengelser, er et løfte 

om morgendagens estetiske koder.
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EKSKLUS IV  KARAKTER .

Aluminiumsfelgene med lekker design, beskyttelsene til hjulbuene og de massive dørlistene 

styrker ytterligere PEUGEOT 3008 SUVs robuste dynamikk. Og for de som ønsker ekstra 

stil med enda mer sort kan man velge den nye utstyrspakken “Black Pack*”. 

* Grill og løvesymbol i “Dark Chrome” - “3008”, “GT”, “PEUGEOT”-monogrammer og takbøyle i satinert sort - 
Støtfangerfeste, pyntelister til forskjermene, pyntelister på taket og hekkspoiler samt fenderlist i blank sort - 
19-tommers aluminiumsfelger med diamantfinish ‘Washington’ i sort Onyx med Black Mist-klarlakk.8

MARKERT  LYSS IGNATUR .

Bak har bilen nye PEUGEOT-lykter med Full LED-teknologi med karakteristiske 3D-”klør”

og sekvensielle blinklys. Lyktene har sotet glass, og utgjør en estetisk forlengelse av den

blanke, sorte listen på bakluken. Dette gir et bredere inntrykk som understreker bilens

sporty design.
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UN IK  PERSONL IGHET.

Emblemet HYBRID4* som er plassert på bakluken på nye PEUGEOT 3008 SUV viser klart at denne bilen tilhører det teknologiske 

univers av oppladbare hybridbiler. For å gjøre det enklere med kjøring i fossilbilfrie soner har bilen et blått LED-lys i frontruten. 

Innvendig har bilen et eksklusivt inntrekk** med TEP-skinn i sort Mistral / Alcantara® i grå Greval med Aikinite-sømmer, 

og dekor i Alcantara grå Gréval.

* Firehjulstrekk, 300 hk tilgjengelig fra og med nivå Allure.
** Standardutstyr tilgjengelig på GT-versjoner.1 2

ELEGANSE  OG ST IL .

Med den nye PEUGEOT 3008 SUV oppladbar hybrid kan du gjøre deg i stand til uforglemmelige

reiser. Bilen byr på unik innvendig romslighet og komfort og en kjøreglede som øker med den 

stillegående elektriske modusen og de myke kjøreopplevelsene. Nye PEUGEOT 3008 SUV 

oppladbar hybrid har  high-tech design med unike detaljer som inkarnerer teknologi og modernitet.
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BEDRE  OPPLEVELSER .

Bruk enkelt og greit din smartphone til å programmere temperaturen* i din nye PEUGEOT 3008 SUV oppladbar hybrid 

(varme eller klimaanlegg), se batteriets ladestand*, aktivere lading på et senere tidspunkt* og planlegge reisene på forhånd, 

med indikasjon av ladestasjoner**… det hele i all sikkerhet.

* Forbindelse via den appen MyPeugeot (gratis).
** Forbindelse via appen Free2Move (abonnement, tilgjengelig i Norge i løpet av 2021).14

ENKEL  OG RASK  LADING .

For å dra nytte av en rekkevidde på opptil 59 km (WLTP) i elektrisk modus har du flere ladeløsninger: 

hjemme eller på jobben* eller på offentlige ladestasjoner. Med ChargeMyCar i Free2Move** 

og ladekortet har du tilgang til over 188 000 ladestasjoner i Europa.

* På standard strømuttak (3,7 kW-lader, 8A) eller med en Wall Box (7,4 kW, 32 A).
** Free2Move er en mobil, nettintegrert app med abonnement (med betingelse om kompatibilitet) 

som blant annet gjør det enklere med lading av elbiler (tilgjengelig i Norge i løpet av 2021).
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ENHANCED EXPERIENCE*.

* Enda bedre opplevelse.
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NETTFORBINDELSER  UTEN GRENSER .

Peugeot Connect gir deg tilgang til en hel serie nettjenester med Navigasjonspakken som inkluderer trafikkinfo i sanntid og faresoner 

av TomTom Services*. Med Mirror Screen-funksjonen** kan du se alle telefonens apper på bilens berøringsskjerm (for telefoner som 

er Apple CarPlayTM eller Android AutoTM-kompatible). Og telefonen din kan du lade opp trådløst*** i den spesielle sonen på midtkonsollen.
* TomTom-tjenestene viser i sanntid all informasjon som er viktig for kjøringen: trafikkforhold, bensinstasjoner, parkeringsplasser, værmelding, lokale søk og faresoner (avhengig av bestemmelsene i hvert land). 
Abonnementet på disse tjenestene er inkludert for en varighet på tre år. Etter det vil forlengelse eller fornyelse av abonnementet kunne gjøres online (mot betaling). 
** Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig avhengig av versjon.  Mirror Screen brukes til å “kopiere” appene i smarttelefonen over på bilens berøringsskjerm. Mirror Screen-funksjonen virker enten via Android
AutoTM (for Android-telefoner) eller via Apple CarPlayTM (for iOS-telefoner) eller, frem til mai 2021, via teknologien MirrorLink® (for MirrorLink®-kompatible Android-telefoner, og kun kombinert med “Peugeot Connect
Radio”) og det på den betingelse at man har et abonnement med mobiltelefon og internett. Kun disse tre sertifiserte appene vil virke når bilen står stille eller kjører, avhengig av hvert tilfelle. Når bilen kjører, vil visse
funksjoner i appene bli nøytraliserte. Visse typer innhold, som kan være gratis tilgjengelig på telefonen, kan kreve betaling av et spesielt abonnement på en tilsvarende Android Auto, Apple CarPlayTM eller MirrorLink®-
                   sertifisert app. Mer informasjon finner du på www.peugeot.no. 
                    *** Induksjonslading for telefoner som er kompatible med Qi-normen.

NY PEUGEOT I -COCKP IT® .

Nye PEUGEOT 3008 SUV har en moderne og oppdatert PEUGEOT i-Cockpit® med et kompakt multifunsjonelt ratt som ligger 

godt i hendene. Den nye 10-tommers HD-berøringsskjermen med forkrommede “Toggles Switches” (vippebrytere) gir rask 

og intuitiv tilgang til forskjellige komfortfunksjoner. De digitale 12,3-tommers headup-instrumentene har displaykvalitet i toppklasse. 

1 8
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HYBRID  UN IVERS .

I de oppladbare hybridversjonene er instrumentapanelet og berøringsskjermen i PEUGEOT i-Cockpit® 

helt og holdent forbeholdt det hybride univers, med blant annet visning av energiforbruket (elektrisitet og drivstoff).

20

INSTRUMENTPANEL  AV  TOPPKVAL ITET.

Det 12,3 tommers store digitale headup-instrumentpanelet har topp displaykvalitet, kan enkelt parametreres 

med personlige innstillinger* og gjør at føreren ikke trenger å ta øynene fra veien.

* Helst når bilen står helt stille. 2 1



HYBRID  UN IVERS .

I de oppladbare hybridversjonene er instrumentapanelet og berøringsskjermen i PEUGEOT i-Cockpit® 

helt og holdent forbeholdt det hybride univers, med blant annet visning av energiforbruket (elektrisitet og drivstoff).

20

INSTRUMENTPANEL  AV  TOPPKVAL ITET.

Det 12,3 tommers store digitale headup-instrumentpanelet har topp displaykvalitet, kan enkelt parametreres 

med personlige innstillinger* og gjør at føreren ikke trenger å ta øynene fra veien.

* Helst når bilen står helt stille. 2 1



YPPERL IG  KOMFORT.

Inne i kupeen kan du ikke annet enn å nyte det store panorama-soltaket*, 

de komfortable, store AGR-setene** med massasjefunksjon* 

og det ypperlige Hi-Fi systemet FOCAL®*. 

Med det smarte handsfree-systemet* åpnes og lukkes bakluken 

med en enkel fotbevegelse under støtfangeren.

Skap din egen innredning med “Magic Flat***”-systemet og 

det sammenfoldbare 2/3-1/3 baksetet som gir et helt flatt gulv. 

Rydd bort bagasje og gjenstander uten problemer, og transporter 

til og med lange gjenstander, takket være passasjersetet 

som kan plasseres i bordposisjon****.

* Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
** AGR-seter (Aktion Gesunder Rücken: Tysk forening for rygghelse):
standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
*** Kun tilgjengelig på 3008-versjoner med forbrenningsmotor
**** Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
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INNOVATIV  TEKNOLOGI .  

De mange kjøreassistansesystemene av siste generasjon styrker følelsen 

av komfort og sikkerhet, og viser veien til halvautomatisk kjøring: 

utvidet gjenkjennelse av trafikkskilt , adaptiv cruisekontroll “ACC”, 

Stop & Go*, hjelp til oppretthold* av posisjonen i filen med detektering 

av grøftekanter, aktiv overvåking av dødvinkler. 

Alle disse assistansesystemene bidrar til tryggere kjøring.

Om natten vil det unike systemet “Night Vision**” med infrarødt kamera 

detektere fotgjengere og dyr som befinner seg opptil 200 m foran bilen, 

det vil si utenfor lyktenes rekkevidde. Du varsles med et varselsignal. 

Bilens automatiske nødbrems kan aktiveres dersom det detekteres 

fotgjengere eller syklister i nærheten av bilen i mørket.

* Kun med automatisk girkasse EAT8. Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
** Nattsikt tilgjengelig som ekstrautstyr på GT-versjonen.
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STØRRE  OPPLEVELSE .

HYBRID4-versjonen med firehjulstrekk gir større kjøreopplevelse og forbedret trekkraft i krevende terreng. 

Bilen har et eksemplarisk veigrep, uansett om veien er våt, gjørmet, dekket av snø, eller har mange svinger. 

Dersom det er tilstrekkelig effekt og batterinivå, kan også 4WD*-modus brukes under elektrisk kjøring.

29* 4WD (4 Wheel Drive): Firehjulstrekk.
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BEVAR KONTROLLEN .

Advanced Grip Control, som er tilgjengelig med den nye PEUGEOT 3008 SUV, er en utstyrspakke 

som består av optimalisert antispinn*, spesielle dekk** og Hill Assist Descent Control***. 

Systemet tilpasser veigrepet etter forholdene: snø, gjørme eller sand.

* 4 veigrepsmodus: normal, snø, gjørme eller sand - Tilgjengelig som ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av  3008 PureTech og BlueHDi-versjon.
** Helårsdekk (M+S) som brukes som sommerdekk i Norge.
*** Dette systemet, som er hentet fra 4x4-bilene, tilpasser bilens hastighet etter veiens helningsgrad med en progressiv bevegelse, uten bruk av gasspedalen eller bremsen.
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OPPLADBAR HYBRID :  UN IK  ALLS ID IGHET.

Nye PEUGEOT 3008 SUV oppladbar hybrid finnes i versjon HYBRID4 (firehjulstrekk, 300 hk). 

Batteriets kapasitet gjør det mulig å kjøre i elektrisk modus opptil 59 km WLTP (69 km NEDC).

34

EN NY  KJØREOPPLEVELSE .

Oppladbare hybridmotorer gir mange nye kjøreopplevelser, spesielt med de fire kjøremodusene*: 

ELECTRIC, HYBRID, SPORT og 4WD. 

Med Brake-funksjonen vil energien gjenvinnes under fartsreduksjon når foten tas fra gasspedalen 

og uten at det trås på bremsen, noe som som forlenger rekkevidden ved elektrisk kjøring.

* Electric: Electric-modus opptil 135 km/t (nullutslipp og stillegående bil) - Hybrid: De to motorene fungerer hver for seg eller samtidig, avhengig av kjøreforhold og kjørestil. 
- Sport: Ytelse som krever all energi - 4WD: Bedre trekkraft kun tilgjengelig på versjonene HYBRID4 (firehjulstrekk og kombinert effekt av forbrenningsmotor og elektrisk 300 hk-motor).
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Batteriets kapasitet gjør det mulig å kjøre i elektrisk modus opptil 59 km WLTP (69 km NEDC).

34

EN NY  KJØREOPPLEVELSE .

Oppladbare hybridmotorer gir mange nye kjøreopplevelser, spesielt med de fire kjøremodusene*: 

ELECTRIC, HYBRID, SPORT og 4WD. 

Med Brake-funksjonen vil energien gjenvinnes under fartsreduksjon når foten tas fra gasspedalen 

og uten at det trås på bremsen, noe som som forlenger rekkevidden ved elektrisk kjøring.

* Electric: Electric-modus opptil 135 km/t (nullutslipp og stillegående bil) - Hybrid: De to motorene fungerer hver for seg eller samtidig, avhengig av kjøreforhold og kjørestil. 
- Sport: Ytelse som krever all energi - 4WD: Bedre trekkraft kun tilgjengelig på versjonene HYBRID4 (firehjulstrekk og kombinert effekt av forbrenningsmotor og elektrisk 300 hk-motor).
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AUTOMATISK  G IRKASSE  EAT8 .

Den automatiske girkassen EAT8* med hendler ved rattet og elektrisk betjening 

gir raske og myke girskift takket være Quickshift-teknologien. 

Denne optimaliseringen av girskiftet gir forbedret økonomi og brukskomfort 

og bedrer selve kjøregleden.

* EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): åttetrinns automatisk girkasse som finnes som standardutstyr,
ekstrautstyr eller som ikke er tilgjengelig, avhengig av motor og versjon.36

PURETECH OG BLUEHDI -MOTORER .

Nye PEUGEOT 3008 SUV kan utstyres med en Puretech-bensinmotor eller en BlueHDi-dieselmotor, 

kombinert med en 6-trinns manuell girkasse eller en 8-trinns automatisk EAT8*-girkasse. Disse motorene, 

som alle er utstyrt med Stop&Start, forener ytelse, kontrollert forbruk og kjørekomfort.
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HELT  D IN  ST IL .

Praktisk, smart, komfortabel…

Nye PEUGEOT 3008 SUV finnes med et stort utvalg tilbehør for beskyttelse og komfort.

Og for 3008 hybridmodellene har det blitt utviklet en serie med spesielt tilbehør.

L IFESTYLE  3008 .

Bli kjent med kolleksjonen Lifestyle-produkter inspirert av universet rundt den nye 3008 SUV.

Du finner alle PEUGEOT Lifestyle-produktene på: https://boutique.peugeot.com.

41

1- Skjorte med logo for henne
2- Isoterm-flaske

3- Matboks i vegetabilsk fiber med bestikk
1. Ladestasjon i hjemmet

2. Kabelpose
3.Skvettlapper foran og bak

4. Skistativ på takgrind
5. Sykkelstativ på takgrind

1

2 3

1

3 4 5

2
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1 6

2 3 4 5

VARM
ATMOSFÆRE .

Elegante stoffer, Alcantara® 

eller nappaskinn med matchende sømmer 

og melerte tekstiler, Alcantara i grå Gréval 

eller lindetre-farget Tilleul.

1 - Stoff MECO, standardutstyr på Active.
2 - Delskinn TEP og stoff Brundy, standardutstyr på Allure.
3 - Skinn / Alcantara® grå Greval, standardutstyr på GT HYBRID4.
4 - Skinn / Alcantara® sort Mistral, standardutstyr på GT bensin og diesel.
5 - Nappaskinn sort Mistral, ekstrautstyr på Allure og GT.
6 - Nappaskinn i rødt, ekstrautstyr på GT.
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VELG D IN  FARGE .

Du kan velge mellom syv forskjellige flotte farger.

45

Blå Célèbes*

Rød Ultimate**Hvit Nacré**Blå Vertigo**

Grå Artense** Grå Platinium** Sort Perla Nera**

OG GJØR S ISTE  MATCH

Din nye PEUGEOT 3008 SUV kan utstyres med 17-, 

18- eller 19-tommers aluminiumsfelger, alle like elegante.

44

* Standardutstyr.
** Ekstrautstyr.

(1) Standardutstyr på ACTIVE-versjon
(2) Standardutstyr på ALLURE-versjon
(3) Standardutstyr på GT-versjon 
(4) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon, kombinert med Advanced Grip Control
(5) Med Black Pack på GT-versjon

18“-aluminiumsfelg
DETROIT(3)

i to farger med diamantfinish 
sort Onyx

18“-aluminiumsfelg
DETROIT(2)

i to farger med diamantfinish 
grå Storm

18“-aluminiumsfelg
LOS ANGELES(4)

i to farger med diamantfinish
grå Haria

19“-aluminiumsfelg
WASHINGTON(5)

med diamantfinish i sort Onyx 
Black Mist 

17-tommers felg
CHICAGO(1)
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FOR DIN TRYGGHET

PEUGEOT GARANTI

Peugeot setter store kvalitetskrav til alle deler som
monteres i din bil. Det settes store krav til valg av
materialer, det foretas grundig forbehandling
(galvanisering/sinkbehandling) av platedeler, og for
alle deler foretas det langvarige holdbarhetstester.
Kvalitet er satt i høysetet i alle ledd hos Peugeot.
Garantien på din bil dekker både deler og arbeid inntil
5 år eller 100.000 kilometer, det som oppnås først.
Garanti mot gjennomrustning inntil 12 år på personbil
og 8 år på varebil fra første registreringsdato.
Garanti på fremdrifsbatterier (gjelder elbiler 
og plug-in hybrid) er inntil 8 år eller 160.000 kilometer,
det som oppnås først.

PEUGEOT ASSISTANCE

Peugeot Assistance vil kunne gi deg hjelp på alle
dine bilturer i Norge såvel som i hele Europa om
problemer skulle oppstå. Peugeot Assistance står
til din disposisjon 24 timer i døgnet, 365 dager
i året, både på hjemstedet og på veien. Du kan
ringe gratis på grønt nummer 800 30022 og
hjelp kommer i løpet av kort tid.
Peugeot Assistance vil også sette deg i direkte
kontakt med din forhandler om dette er ønskelig.

PEUGEOT ORIGINALDELER

Hver enkelt del på dagens biler utgjør et viktig ledd
av sammensatt mekanikk. Dersom en av disse
delene går i stykker, og skiftes ut med en uoriginal
del, risikerer man å endre bilens ytelser og
sikkerhet. Alle Peugeot originaldeler blir nøye
testet og kontrollert for å garantere bilens funksjon, 
det vil si sikkerhet for deg og dine passasjerer. 
Dersom du trenger å reparere bilen din, kan du være 
sikker på at Peugeot originaldeler gir deg nettopp 
den tryggheten.

PEUGEOT TILBEHØR

Peugeot tilbyr et komplett utvalg av tilbehør,
skreddersydd til den enkelte bilmodell.
Peugeot forhandleren har utvalget, be om tilbud.

PEUGEOT DELESERVICE

25.000 delenummer lagerføres på Bertel O. Steen
AS sitt sentrallager på Berger. Forhandlerne er
online datatilknyttet hverandre og sentrallageret
for å sikre maksimal hurtighet i leveringen dersom
uhellet er ute. Beredskap 24 timer i døgnet og “over
natten leveringer” av deler fra Frankrike* er med på
å gjøre ståtiden for bilen på verkstedet kortest mulig
* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA.

FORHANDLERE
OG SERVICE .

FOR DIN KJØREGLEDE

MER ENN 10 000 SALGS- OG
SERVICEPUNKTER I EUROPA

Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte
medarbeidere, og siste generasjon av
testutstyr, er Peugeots forhandlernett godt
forberedt for å yte den beste service for deg og
din bil. 67 forhandlere og serviceverksteder i
Norge og over 10 000 i hele Europa står klare
dersom det skulle dukke opp behov for assistanse.

PEUGEOT INTERNETT

Oppdag Peugeot på internett, 
benytt følgende
adresser:
http://www.peugeot.com
http://www.peugeot.no
http://facebook.com/PeugeotNorge

FOR MILJØET

PEUGEOT OG MILJØET

Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i verk
stadig nye tiltak for å begrense bilens negative
virkninger på miljøet. Stadig renere motorer,
resirkulering av deler og begrensing av skadelige
utslipp. Vi skal gjøre vårt for alltid å være i fremste
rekke også på dette området.
De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er
presentert i denne brosjyren er ikke alle
tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr)
på alle modeller. Modellprogrammet er under
stadig utvikling, og kan følgelig være endret etter
trykking av denne brosjyren. Vi henviser derfor
til oversikt over tekniske spesifikasjoner, standardog
ekstrautstyr og farger og inntrekk. Ta kontakt
med din Peugeot forhandler for å få oppdatering
på de siste endringer.
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www.peugeot.no

Idé og realisering: Altavia Paris, 10 rue Blanqui Saint-Ouen, 93400 Frankrike
Automobiles Peugeot 552 144 503 R.C.S. Nanterre
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