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I over 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 

sanseopplevelse, 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 i 

alt vi gjør, ønsker vi å gi deg friheten til å velge 

det som passer best for nettopp deg i din bil.
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TILTREKKINGSKRAFT 

PEUGEOT 2008 SUV, med forbrenningsmotor 

eller elektrisk motor, har en spennende design 

som gir løfter om en unik kjøreopplevelse og 

topp komfort om bord. 

Bilens uttrykksfulle front, den unike 

lyssignaturen, det horisontale panseret  

med vinduslister i blank sort og taket i  

Black Diamond(1) er elementer som fremhever 

bilens effektive og sporty karakter. 

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr,  

     eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 

  







ATLETISKE LINJER

Med sin robuste, men strømlinjeformede 

silhuett og sin høye bakkeklaring er  

PEUGEOT 2008 SUV en sjenerøs bil  

med kontrollert effektivitet. 

Bilens fasettslipne profil har stramme, 

skulpturelle linjer i en energisk, skarpslepen 

stil, understreket av de lette 18-tommers 

aluminiumsfelgene med aerodynamiske 

detaljer(1).

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr,  

     eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 



ABSOLUTT 

TILSTEDEVÆRELSE

Fronten på PEUGEOT 2008 SUV har  

en elegant frontrute som understreker  

bilens atletiske og smekre form.  

Det horisontale panseret er utstyrt med  

en stor, forkrommet grill, innrammet av  

den spesielle lyssignaturen med “tre klør”  

og Full LED-lykter(1) som gir bilen  

et kattemykt og moderne preg. 

(1) Full Light Emitting Diode: Lysemitterende diode  

     som reduserer energiforbruket og bedrer effektiviteten.  

     Tilgjengelig på GT og GT Pack

BLI LAGT MERKE TIL

Sett bakfra har PEUGEOT 2008 SUV  

et solid utseende med en blank, sort list,  

en spoiler og en forkrommet dobbel 

eksospotte(1) som gir bilen en perfekt finish.  

I tillegg til LED-lysene bak som er spesielle  

for merket, bidrar de tre kloformede lysene 

som lyser opp i både lys og mørke til å 

understreke bilens teknologiske karakter, 

samtidig som den blir bedre synlig. 

(1) Tilgjengelig avhengig av motorversjon.





EN HELT NY E-MOBILITE

Nyt den fantastiske følelsen med 100 % elek

en umiddelbar reaksjonsevne. Gar

og det uten CO2-utslipp. PEUGEO

den er sikker på motorveien, med gar

(1) Verdiene for rekkevidde og strømforbruk er definer

     Verdiene kan variere i forhold til reelle bruk

     Ladetiden er først og fremst avhengig av lader

     dersom du ønsker ytterligere informasjon. Mer informasjon finner du på 

KLARE KJENNETEGN

PEUGEOT e-2008 SUV har skulpturelle linjer som svarer til de man finner  

i modellene med forbrenningsmotor, og med en kupé og et bagasjerom(1)  

hvis volum er bevart. “e”-monogrammet på forskjermene og bakluken  

er det unike kjennetegnet for den elektriske versjonen av bilen. 

Innvendig har bilen et eksklusivt inntrekk i Alcantara® i sort med  

blå og grønne kontrastsømmer.   

(1) Bagasjeromsvolum over matten. 

(2) Kun på GT Pack-versjonen med elektrisk motor.



T NY E-MOBILITET

d 100 % elektriske kjøreopplevelser, med en stillegående motor som har  

. Garantert problemfri kjøring, med en rekkevidde opptil 345 km WLTP(1),  

OT e-2008 SUV er en allsidig bil som er like lettkjørt i bytrafikken som  

d garantert kjøreglede under alle omstendigheter, selv i fossilbilfrie soner. 

ømforbruk er definert i forhold til testprosedyren WLTP som tro i kraft for nye biler 1. september 2018.  

elle bruksforhold og forskjellige faktorer som hastighet, varme i bilen, kjørestil og utvendig temperatur.    

v laderen i bilen, ladekabelen, samt typen ladestasjon og dens effekt. Kontakt din forhandler  

e informasjon. Mer informasjon finner du på https://www.peugeot.no.
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PEUGEOT i-COCKPIT® 3D 

Få en helt ny interaktiv kjøreopplevelse med 

betjeningen i PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1) som 

har helt intuitiv ergonomi, et kompakt ratt,  

en 10-tommers kapasitiv HD-berøringsskjerm(1)

med talebetjening og et konfigurerbart, digitalt 

3D-instrumentpanel(1). Bilen har også handsfree 

start og dører som låses/låses opp når man har 

nøkkelen i lommen, og ganske enkelt nærmer  

seg eller fjerner seg fra bilen(2). 

(1) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 

(2) Proximity Keyless (nøkkelfri tilgang og start). Standardutstyr,  

      ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 
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100 % NETTILKOBLET SUV 

Bruk Navigasjonspakken med nettforbindelse og talegjenkjennelse, trafikkinfo i sanntid og varsling om 

faresoner med TomTom Services(1). Med Mirror Screen(2)-funksjonen kan du holde deg enda mer tilkoblet 

ved å “kopiere” dine yndlingsapper fra smarttelefonen over på berøringsskjermen. Og telefonen kan du 

lade opp trådløst med induksjon ved å legge den i den spesielle ladestasjonen(3) i midtkonsollen. Både 

forsete- og baksetepassasjerene har flere USB(4)-uttak tilgjengelige i kupeen.   

(1) TomTom-tjenestene viser i sanntid all informasjon knyttet til kjøringen: trafikkforhold, bensinstasjoner, parkeringsplasser, værmelding, lokale søk 

og faresoner (avhengig av lovgivning i hvert land). Abonnementet som dekker alle disse tjenestene er inkludert for en varighet på 3-år, og kan deretter 

forlenges eller fornyes (mot betaling). (2) Mirror Screen, som er standardutstyr, brukes til å “kopiere” smarttelefonens apper over til berøringsskjermen  

i bilen. Mirror Screen-funksjonen virker via Android Auto (for Android-telefoner) eller via Apple CarPlayTM (for iOS-telefoner). Betingelsen er at man har  

et abonnement med mobiltelefon og internett. Kun disse sertifiserte appene vil kunne fungere, når bilen er stoppet eller når den kjører, avhengig av  

det enkelte tilfelle. Når bilen kjører, vil enkelte funksjoner i appene bli nøytraliserte. Visse typer innhold, som kan være gratis tilgjengelig på telefonen,  

kan kreve abonnement på en tilsvarende app som er sertifisert Android Auto eller Apple CarPlayTM. Mer informasjon finner du på https://www.peugeot.no. 

(3) Trådløs lading med magnetisk induksjon. Standardutstyr eller ekstrautstyr, avhengig av versjon. (4) Opptil 4 USB-uttak av typen A og C.
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FORSTERKET REAKTIVITET

Det digitale 3D-instrumentpanelet(1) gir føreren all nyttig informasjon rett  

i hans/hennes synsvinkel, som informasjon fra navigasjonssystemet og fra 

kjøreassistansesystemene, og dette med en avlesing med innstillbar prioritering.  

Viktig informasjon som hastighet og varsler når det gjelder sikkerhet, vises  

som hologrammer som garanterer at førerens oppmerksomhet vekkes fortere.

(1) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.



KOMFORT OG ELEGANSE

Ta plass i de omsluttende setene me

i PEUGEOT 2008 SUV. Setet foran har mas

og elektrisk regulering(2). Inntrekk

har blitt spesielt valgt ut for sin kv

eleganse, og utgjøres av noble materialer o

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, a

(2) Ekstrautstyr sammen med skinn interiør, avhengig a

      Massasjefunksjon og elektrisk seteregulering er k

STORVINKLET UTSYN

Det store panoramasoltaket(1) i PEUGEOT 2008 SUV gir perfekte 

lysforhold i kupeen. Dette er noe alle passasjerer, også bak,  

kan nyte fullt ut.    

(1) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.



REN LYD MED FOCAL(1)

I PEUGEOT 2008 SUV kan du nyte din yndlingsmusikk under de aller 

beste forhold, takket være det helt unike HiFi-systemet Premium 

Focal®(1). Systemet består av 10 høyttalere (en senterhøyttaler, fire 

diskanthøyttalere, fire basshøyttalere og en subwoofer) fordelt rundt 

omkring i kupeen. Det gir en rik, detaljert og dynamisk lydgjengivelse  

og en perfekt HiFi-opplevelse.

(1) Det franske merket Focal® er verdensleder innen fabrikasjon av HiFi-produkter.  

     Tilgjengelig avhengig av utstyrsnivå og motor.

ANSE

tende setene med dynamisk form(1)  

an har massasjefunksjon(2)  

ekket i PEUGEOT 2008 SUV  

algt ut for sin kvalitet og sin sporty 

v noble materialer og originale farger. 

e tilgjengelig, avhengig av versjon.  

vhengig av versjon.  

gulering er kun mulig på førersetet.



STORT BAGASJEROM

Bagasjerommet har en lav lasteterskel  

og en bred åpning, og plassen gjøres  

enda bedre med baksetet som kan foldes  

sammen 2/3-1/3. Dette gir et ekstra stort 

transportvolum(1) som kan moduleres etter 

behov. Bagasjeromsgulvet har to nivåer:  

I høy posisjon gir det rask og enkel inn- og 

utlasting av gjenstander. I lav posisjon  

oppnår man større bagasjeromsvolum.  

(1) Avhengig av utstyr og motor kan bagasjeromsvolumet være  

     mellom 434 liter VDA og 1467 liter når seteryggene til baksetet  

     er foldet sammen.

ROMSLIGHET 

Bak har romsligheten blitt optimalisert for 

å gi baksetepassasjerene maksimalt med 

komfort og romfølelse, og det er mange 

oppbevaringsrom plassert rundt omkring  

i kupeen.
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GLEDEN MED HALVAUTOMATISK KJØRING

PEUGEOT 2008 SUV er utstyrt med teknologi av siste generasjon, som PEUGEOT Drive Assist Plus(1)

for nærmest autonom kjøring. Med systemet for oppretthold av bilen i filen(2) og adaptiv cruisekontroll 

med Stop & Go(3) vil bilens hastighet automatisk tilpasses hastigheten til bilen foran, med en garantert 

sikkerhetsavstand.

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.  

(2) System som opprettholder den posisjonen for bilen i filen som føreren har valgt.  

(3) System som består av en motor midt på støtfangeren foran og et kamera øverst på frontruten. 



UTVID DITT HANDLINGSFELT

Med Advanced Grip Control(1)-teknologien kan veigrepet til din PEUGEOT 2008 SUV 

tilpasses vær- og veiforhold ved hjelp av tre forskjellige moduser(2). Og i bratte bakker 

vil funksjonen Hill Descent Assist Control(3) bidra til å regulere hastigheten. 

(1) Forbedret fremkommelighet. Finnes som ekstrautstyr, avhengig av utstyrsnivå og motor. 

(2) Sand, gjørme, snø. 

(3) HADC: Systemet for hastighetsassistanse i bakker. Finnes som ekstrautstyr, avhengig av utstyrsnivå og motor.



*

ØK REKKEVIDDEN UNDER BREMSING

Ved å aktivere Brake-modusen (motorbrems) reduserer du bruken av bremsepedalen,  

samtidig som batteriet lades opp når bilens fart settes ned. 

Det finnes to mulige bremsemoduser: 

• Moderat, for en følelse som ligger tett på det man er vant til i biler med forbrenningsmotor. 

• Forsterket, for en fartsreduksjon som kontrolleres av gasspedalen.
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OPTIMALISER REKKEVIDDEN 

Kjøringen kan tilpasses dine ønsker og veiforholdene takket være de tre kjøremodusene  

som finnes på PEUGEOT 2008 SUV:  

• Eco: optimalisering av batteriets rekkevidde. 

• Normal: optimal komfort i hverdagen. 

• Sport: prioritering av ytelser og opplevelse, med maksimal effekt og maksimalt dreiemoment.
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FRITT VALG

Slipp løs dine lyster, og gi deg selv fritt 

valg på øverste hylle. Takket være den 

modulerbare plattformen med flere 

energityper som passer for alle behov 

og bruk, finnes PEUGEOT 2008 SUV i tre 

versjoner: bensin, diesel og 100 % elektrisk.

Denne plattformen, som er spesielt utviklet 

for å oppnå lettere vekt, lavere forbruk og 

CO2-utslipp, garanterer Peugeots mest 

eksemplariske ytelser når det gjelder 

kjøreegenskaper, styring, støydemping  

og isolasjon. Plattformen er spesielt 

optimalisert for el-versjonen, med  

en perfekt oppbygging som bevarer  

kupeens og bagasjerommets volum(1)  

i din PEUGEOT 2008 SUV, uten at dette  

går ut over de egenskapene som 

kjennetegner PEUGEOT-modellene. 

(1) Bagasjeromsvolum over matten.





ELEKTRISKE OPPLEVELSER  

Opplev en unik kjøreglede i en stillegående bil uten vibrasjoner med din 

PEUGEOT 2008 SUV. 100 kW-motoren (136 hk) gir øyeblikkelig akselerasjon 

takket være dreiemomentet på 260 Nm som gir en dynamisk og myk 

kjøreopplevelse. Høyspenningsbatteriet med en kapasitet på hele 50 kWh(1)

gir en rekkevidde inntil 345 km WLTP(2), med null CO2-utslipp under kjøring. 

(1) Inkludert batter med 8-års eller 160 000 km-garanti, for 70 % av ladekapasiteten. 

(2) Verdiene for rekkevidde og strømforbruk er definert i forhold til testprosedyren WLTP som tro i kraft    

     for nye biler 1. september 2018. Verdiene kan variere i forhold til reelle bruksforhold og forskjellige  

     faktorer som hastighet, varme i bilen, kjørestil og utvendig temperatur. Ladetiden er først og fremst  

     avhengig av laderen i bilen, ladekabelen, samt typen ladestasjon og dens effekt. Kontakt din forhandler  

     dersom du ønsker ytterligere informasjon. Mer informasjon finner du på https://www.peugeot.no.

35



LADING 

Det finnes flere forskjellige private og offentlige ladeløsninger for din PEUGEOT 2008 SUV.   

Beregnet ladetid: 

• 30 minutter for 80 % lading av batteriet på en offentlig hurtigladestasjon (100 kW). 

• 7 timer 30 minutter med en Wall Box (32 A) 7,4 kW(1).   

• Opptil 29 timer i vanlig stikkontakt (8A) brukes kun som nødlading med ladekabelen som følger med bilen. 

(1) Wall Box er ekstrautstyr. Peugeot har samarbeid med DEFA i Norge. Se prislistene for mer informasjon.



CONNECT & GO(1)

Det er enkelt for deg å bruke din smarttelefon(1) til å programmere temperaturen  

i bilen (varme eller klimaanlegg), sjekke batteriets ladestand eller aktivere en lading.

(1) Innlogging via MyPeugeot.
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ET STORT UTVALG AV 

EFFEKTIVE MOTORER   

For modeller med forbrenningsmotor kan  

du velge mellom effektive Euro 6-motorer 

som alle er utstyrt med Stop&Start og 

partikkelfilter.  

Det finnes både PureTech-bensinmotorer  

og BlueHDi-dieselmotorer.
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SPORTY ELEGANSE   

Vi har gjort et nøye utvalg av noble materialer  

for interiøret(1) i din PEUGEOT 2008 SUV. 

Hver versjon har en spesiell finish med  

elegante harmonier i aktuelle farger.

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig,  

     avhengig av versjon.
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1

3

5

2

4

1. Sort Pneuma-stoff (Active) 

2. Delskinn sort Cozy-stoff & TEP (Allure)   

3. Delskinn Capy-stoff & TEP (GT) 

4. Sort Alcantara® & sort TEP (GT Pack) 

5. Sort Sellier-skinn (ekstrautstyr, avhengig av versjon)



16” ELBORN-aluminiumsfelg 

i Grå Anthra og blank klarlakk 

(Active)

 Hvit Banquise(1)

 Oransje Fusion(2)

Sort Perla Nera(1)

 Rød Elixir(1)

Grå Artense(1)

 Blå Vertigo(1)

AERODYNAMISK SPIRIT

PEUGEOT 2008 SUV har felger(1) som er robuste 

og stilfulle. De lette, aerodynamiske 18-tommers 

felgene bidrar til å redusere forbruket og CO2-utslippet, 

samtidig som de fremhever bilens sporty stil.

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 



17” SALAMANCA -aluminiumsfelg 

i tofarget diamantfi nish & Sort Onyx, 

blank klarlakk (Allure og GT)

18” BUND-aluminiumsfelg 

i tofarget diamantfi nish & Sort Onyx, 

blank klarlakk med detaljer i matt Grå Storm 

(GT Pack)

18” EVISSA -aluminiumsfelg 

i tofarget diamantfi nish & Sort Onyx, 

Black Mist klarlakk med detaljer i Sort 

(ekstrautstyr GT Pack)

Grå Platinium(1)

 Hvit Nacré (perlemor)(1)

PRAKTFULLE FARGER

Du kan velge mellom fl ere farger i vanlig lakk, 

metallic lakk, trelags klarlakk eller perlemorslakk.   

PEUGEOT 2008 SUV fi nnes i tre helt unike farger: 

Rød Elixir, Blå Vertigo og Oransje Fusion.

(1) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av utstyrsversjon og motor.

(2) Standardutstyr.
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GJØR LIVET ENKLERE 

Nyttig og estetisk tilbehør som har blitt 

spesielt utviklet for å sikre din komfort og  

din sikkerhet om bord i PEUGEOT 2008 SUV. 

Du finner dette hos din forhandler.

1 - Sykkelstativ til montering på takbøyler 

2 - Ladekabel 

3 - Barneseter 

4 - Hundegitter

1 2



3 4



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 ASSISTANSE

Peugeot Assistanse vil kunne gi deg hjelp på alle dine bilturer i Norge 
såvel som i hele Europa om problemer skulle oppstå. Peugeot 
Assistanse 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 
Assistanse 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 s
mekanikk. Dersom en av disse delene går i stykker
ut med en uoriginal del, risikerer man å endre bilens y
sikkerhet. Alle Peugeot originaldeler blir nøye testet o
for å garantere bilens funksjon, det vil si sikkerhet for de
passasjerer. Dersom du trenger å reparere bilen din, k
sikker på at Peugeot originaldeler gir deg nettopp den tr

PEUGEOT TILBEHØR

Peugeot tilbyr et komplett utvalg av tilbehør, skredder
enkelte bilmodell. Peugeot forhandleren har utvalget, b

PEUGEOT DELESERVICE

25.000 delenummer lagerføres på Bertel O. Ste
sentrallager på Berger. Forhandlerne er online dat
hverandre og sentrallageret for å sikre maksimal hur
i leveringen dersom uhellet er ute. Beredskap 
døgnet og “over natten leveringer” av deler fra Fr
med på å gjøre ståtiden for bilen på verkstedet kor
* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA.

FORHANDLERE OG SERVICE
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sammensatt 
er, og skiftes 

e bilens ytelser og 
tet og kontrollert 

erhet for deg og dine 
e bilen din, kan du være 

topp den tryggheten.

ddersydd til den 
e om tilbud.

. Steen AS sitt 
orhandlerne er online datatilknyttet 

simal hurtighet 
24 timer i 

a Frankrike* er 
ortest mulig.

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. 70 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, standard 
og ekstrautstyr og farger og inntrekk. Ta kontakt med din Peugeot 
forhandler for å få oppdatering på de siste endringer.



Idé og realisering:  

Altavia Paris, 10 rue Blanqui, Saint-Ouen, 93400 Frankrike

Automobiles Peugeot,

552144 R.C.S. Nanterre – Digital utgave – Desember 2021

ANBEFALER


