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I 210 år har Peugeot upprätthållit en fransk tillverkningstradition 

som kännetecknas av kvalitet och innovation. I dag är Peugeot mer 

inriktat än någonsin på att skapa elegant designade fordon, som 

ger föraren en upplevelse som går utöver körningen. Vi arbetar hela 

tiden med varje detalj, från ergonomi till material och uppkoppling 

för att ge dig en mer intuitiv körupplevelse. Mer än något annat vill 

vi ge dig friheten att välja, eftersom människan alltid står i centrum 

för vår verksamhet.



KRAFTFULL  OCH  
INSPIRERANDE DESIGN.
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STA RK PE RSON L IGHE T.
Nya Peugeot 3008 förstärker Peugeots distinkta ljussignatur med nya LED-strålkastare  

som standard på alla utrustningsnivåer. De främre strålkastarna tar Peugeots karakteristiska  

och direkt igenkännbara varselljus till en ny nivå. Och för att ytterligare understryka 

karaktären kan nya Peugeot 3008 även utrustas med LED-strålkastare med SDL-funktion*.

*Statiskt kurvljus som förbättrar sikten i kurvor. Standard på utrustningsnivån GT,
samt tillval på Active och Allure.6

E LEGANS OCH DYNAMIK . 
Nya Peugeot 3008 har en ny attraktiv design som visar upp en självsäker karaktär och en balans mellan styrka och 

smidighet. Det kraftfulla och eleganta frampartiet, tillsammans med den vertikala och ramlösa grillen, ger nya 

Peugeot 3008 ett nytt och spännande uttryck.
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E XKLU S IVA  E GE N SKA PE R .
Hjulen på nya Peugeot 3008 pryds av fasettslipade 18-tums aluminiumfälgar* med en ny design. 

Breda hjulhusskydd och rejäla dörrtrösklar förstärker den robusta dynamiken som genomsyrar nya 

Peugeot 3008. För ännu mer attityd och spännande design finns det nya tillvalet Black Pack**.

*Finns som standard på Allure-nivån och uppåt.
**Främre grill och lejon-emblem i “Dark Chrome”. Monogrammen “3008”, “GT” och “Peugeot” samt takrelingar i mattsvart. Kåpan, finishen på framskärmarna, taket och spoilern, samt  
listen på den bakre stötfångaren är alla lackade i blanksvart. Hjulen är försedda med 19-tums fasettslipade “Washington”  lättmetallfälgar i Svart Onyx och lackade med Svart Mist.
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D IST INKT  LJUSS IGNATUR .
Nya Peugeot 3008 har nya bakljus med full LED-teknik, som inkluderar de karakteristiska 

Peugeot-klorna med 3D-effekt och rullande blinkers. Bakljusen löper samman genom en 

svart list som sveper mellan strålkastarna – för att påvisa bredden och rymligheten i nya 

Peugeot 3008.



PLUG-IN HYBRID  
FÖR EN NY ERA .
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U N IK  PE RSON L IGHE T.
Emblemen HYBRID* eller HYBRID4** pryder framskärmarna och påvisar den innovativa två- och fyrhjulsdriften i plug-in 

hybriden. Förutom som ett snyggt designtillägg, får du även smidigare åtkomst till begränsade körzoner genom att en 

cyanfärgad LED-lampa tänds i vindrutan när det elektriska körläget används. Plug-in hybriden har också en unik invändig 

design i exklusiv svart Alcantara*** med stickningar på klädseln i Aikinite, tillsammans med en dekor i grå Greval Alcantara®.

*2-hjulsdrift, 225 hk finns från Allure-nivån och uppåt.
**4-hjulsdrift, 300 hk finns från Allure-nivån och uppåt.
***Finns som standard på modellerna GT, GT Plug-In Hybrid 2WD/4WD1 2

E LEGANS OCH BALANS .
Nya Peugeot 3008 Plug-In Hybrid ger dig en oförglömlig körkänsla. Med samma utrymme och komfort i kupén 

som versionen med förbränningsmotorer, får du även en behaglig och stötfri körupplevelse – tack vare tystnaden  

i det elektriska läget. Nya Peugeot 3008 Plug-In Hybrid har en djärv och högteknologisk design som sticker ut med 

exklusiva inslag och som understryker plug-in hybridens modernitet.
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ENKEL  OC H  S NABB LADDNING .
Nya Peugeot 3008 Plug-In Hybrid kan laddas hemma*, på arbetsplatsen* eller vid offentliga  

laddstationer – och har en räckvidd på upp till 59 km** i elektriskt läge.

*Via ett standarduttag (laddare på 3,7 kW, 8 A), Green’up®-förstärkt uttag (laddare på 3,7 kW, 16 A) eller laddbox (7,4 kW, 32 A).
**Räckvidd är angivet enligt WLTP.

BE RIKA N D E  U PPL E VE L SE R . 
Nya Peugeot 3008 Plug-In Hybrid kan sammankopplas med appar i din smartphone för att underlätta och förenkla  

ditt bilägande. Förinställ temperaturen i kupén*, kontrollera laddning av batteriet och aktivera uppskjuten laddning*.

*Anslut med den kostnadsfria appen MyPeugeot.



EN RIK ARE KÖRUPPLEVELSE .
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FÖR ARMILJÖN PEUGEOT i -COC K P IT ®
Nya Peugeot 3008 ger dig en helt ny körupplevelse genom den moderna och högklassiga förarmiljön Peugeot i-Cockpit®. Den 

kompakta multifunktionsratten erbjuder större manövrerbarhet och en härlig sportkänsla. En ny högupplöst 10-tums pekskärm, 

med eleganta kromade Toggles Switches-knappar, ger snabb och smidig tillgång till många av bilens funktioner. Dessutom är 

instrumentpanelen helt digitalt integrerad genom en 12,3-tums högupplöst display.

*TomTom Services visar viktig körinformation i realtid, som trafik, bensinstationer, parkering, väder, lokala sökningar och riskområden. Alla dessa tjänster ingår i ett 3-årigt abonnemang 
som kan förlängas eller förnyas mot avgift.
**Standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på version. Mirror Screen fungerar med Android AutoTM (för Android), Apple CarPlayTM (för iOS) eller, tills mitten av maj 2021, med MirrorLink® 
(för kompatibla Android-smartphones parkopplade med Peugeot Connect Radio), beroende på mobildataavtal. Mirror Link fungerar när bilen är stillastående eller under körning, 
beroende på app. Vissa funktioner begränsas under körning. Visst kostnadsfritt innehåll på din smartphone kräver prenumeration på en likvärdig app certifierad enligt Android AutoTM, 
Apple CarPlayTM eller MirrorLink ®. Läs mer på peugeot.se.
***Induktionsladdning för enheter som är kompatibla med Qi-standard.

OBE GRÄ N SA D E  U PPKOPPL IN GA R
Peugeot Connect ger dig tillgång till ett brett paket av uppkopplade tjänster. Connected Navigation Pack innehåller 

information om trafik i realtid via TomTom Services*. Med funktionen Mirror Screen** får du även tillgång till apparna på 

pekskärmen via din smartphone. Du kan också ladda din smartphone trådlöst*** i förvaringsutrymmet i mittkonsolen. 



PLU G- IN  HY BR ID E N S  VÄ RL D.
I plug-in hybriden är instrumentpanelen och pekskärmen i Peugeot i-Cockpit® integrerade för att skapa en värld som är anpassad  

till hybriddrift. Du kan till exempel enkelt ta del av statistik över energiförbrukning, både för elektricitet och för bränsle.
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ÖVERBL ICK  M ED H ÖG  KVAL ITET. 
Den 12,3-tums digitala instrumentpanelen i förarmiljön Peugeot i-Cockpit är utformad för att du inte ska behöva ta ögonen  

från vägen. Den är också försedd med en högupplöst display som enkelt kan konfigureras* och anpassas* efter dina behov.

*Inställningar av displayen bör göras när bilen är stillastående. 2 1



OP T IMAL  KOMFORT.

Upptäck en helt ny komfort i nya Peugeot 3008. Släpp in ljuset från det 

stora panoramataket*, sjunk ned i AGR-sätena** med massagefunktion 

och njut av ljudet från Hi-Fi-systemet FOCAL®*. Öppna och stäng 

bakluckan genom en smidig fotrörelse under stötfångaren, så att du  

enkelt kan lasta in dina föremål.

Skapa ditt eget utrymme i bilen med systemet Magic Flat***. Fäll sätena 

enligt 2/3–1/3 och frigör en plan golvyta. Du kan även lasta in långa 

föremål tack vare att det främre passagerarsätet kan fällas helt plant****.

*Finns som standard, tillval eller ej valbart, beroende på modell.
**AGR-säten (Aktion Gesunder Rücken: tysk organisation för rygghälsa)  
– finns som standard, tillval eller ej tillgänglig, beroende på version.
***Finns endast på 3008 PureTech och BlueHDi.
****Finns som tillval eller inte tillgänglig, beroende på modell.
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SMART OCH  
I NNOVATI V  TEKNI K .



FÖR ARSYSTEM FÖR UTÖKAD TRYG G H ET.

Nya Peugeot 3008 förstärker ytterligare komforten och säkerheten med 

den senaste generationens förarassistanssystem. Genom att aktivera 

utökad igenkänning av trafikskyltar, adaptiv farthållare ned till stillastående*, 

avåkningsvarnare* eller körfältsassistans och aktiv dödavinkelvarnare, får  

du en delvis självkörande upplevelse och större trygghet bakom ratten.

Systemet Night Vision** har en infraröd kamera som vid mörkerkörning 

upptäcker fotgängare och djur upp till 200 meter framför bilen, utanför 

strålkastarnas räckvidd. Systemet uppmärksammar dig då med en 

varningssignal. Automatisk nödbromsning kan utlösas om fotgängare  

eller cyklister upptäcks nära bilen, även i mörker.

*Endast med automatväxellådan EAT8. Finns som standard, tillval eller ej tillgänglig, beroende på modell.
**Night Vision finns som tillval på GT.
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U TV IDGAD UPPLEVELSE .
Nya Peugeot 3008 Plug-In Hybrid erbjuds med fyrhjulsdrift, vilket ger både en utökad körkänsla och ett förbättrat grepp 

genom svår terräng – som våta, leriga, snötäckta eller slingrande vägar. Om tillräckligt med kraft finns tillgängligt, och  

om batteriets laddningsnivå är tillräcklig, kan fyrhjulsdrift användas i helt elektriskt läge.
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BEHÅLL  KONTROLLEN .
Advanced Grip Control är ett paket som består av ett optimerat antispinnsystem*, specifika däck** och hastighetsreglering i nedförsbacke***. 

Systemet ger dig möjligheten att anpassa väghållningen till de allra svåraste förhållanden – genom snö, lera eller sand.

*4 grepplägen: normal, snö, lera och sand. Finns som tillval eller ej tillgänglig, beroende på version och drivmedel.
**Däck för vinter (3PMSF) och/eller lera och snö (M+S), beroende på syfte.
***Systemet för hastighetsreglering i nedförsbacke kommer från fyrhjulsdriftstekniken och reglerar automatiskt körhastigheten efter backens 
lutning med en successiv rörelse utan att gas- eller bromspedalen används.



POWER OF CHOICE  
KRAFTEN AT T  VÄL JA .



PLU G- IN  HY BR ID  –  OÖVE RTRÄ FFA D  MÅ N GS ID IGHE T.
Nya Peugeot 3008 Plug-In Hybrid erbjuds med tvåhjulsdrift* och totalt 225 hk, eller med fyrhjulsdrift** och 300 hk.  

Batteriet ger upp till 56 km*** räckvidd med tvåhjulsdrift, och upp till 59 km*** med fyrhjulsdrift, i 100 % elektriskt läge.

*2WD kombinerar en PureTech-bensinmotor på 132 kW/180 hk och en elmotor på 80 kW/110 hk.
**4WD kombinerar en PureTech-bensinmotor på 147 kW/200 hk och två elmotorer på 80 kW/110 hk elmotor. 
***Räckvidd är angiven enligt WLTP och kan variera beroende på verkliga användningsförhållanden och faktorer som laddningsfrekvens, körstil, hastighet, specifik utrustning, tillval, däckens format, 
utetemperatur och komfortvärme i bilen. Kontakta din återförsäljare för mer information eller besök peugeot.se/wltp.html.
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BER IKAR D IN  KÖRUPPLEVELS E .
Plug-in hybridens motorer ger en ny körkänsla med exceptionellt kraftig prestanda som kan nyttjas 

genom fyra körlägen*: ELEKTRISK, HYBRID, SPORT och 4WD. Med den smarta bromsfunktionen 

återvinns energi när foten lyfts från gaspedalen och bilen minskar farten, utan att bromspedalen 

behöver användas. Därmed utökas räckvidden under körning i elektriskt läge.

*KÖRLÄGEN
– ELEKTRISK: Elektriskt läge upp till 135 km/h med noll utsläpp och tyst körning.
– HYBRID: Kombinerad drift av de två motortyperna, beroende på körförhållanden och körstil.
– SPORT: Stimulerande prestanda som nyttjar alla energikällor.
– 4WD: Förbättrad körning och väggrepp, endast tillgänglig på plug-in hybriden med fyrhjulsdrift och en kombinerad kraft på 300 hk från de konventionella och elektriska motorerna.
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SMID IG  AU TOMAT.
Automatväxellådan EAT8* kontrolleras genom växelpaddlar på ratten och genom  

elektrisk reglering, vilket ger snabba och mjuka växelbyten tack vare Quickshift-tekniken. 

Optimering av växlarna leder till bättre bränsleekonomi och högre komfort, tillsammans 

med en optimerad körupplevelse.

*EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) – 8-växlad automatväxellåda som är standard, tillval eller ej tillgänglig, 
beroende på motor och modell.

BR ÄNSLESNÅLA MOTORER .
Nya Peugeot 3008 erbjuds med Peugeots breda sortiment av effektiva och bränslesnåla PureTech-bensinmotorer och BlueHDi-

dieselmotorer. Dessa kan kombineras med en 6-växlad manuell växellåda eller en 8-växlad automatlåda (EAT8*). Peugeots

motorer är alla utrustade med Stop&Start-funktion vilket förenar prestanda med kontrollerad bränsleförbrukning och körnöje.

*EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) – 8-växlad automatväxellåda som är standard, tillval eller ej tillgänglig, beroende på motor och modell.



SK APA DIT T  
PERSONLIGA UTRYMME .
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VÄLJ  D IN  EG EN ST IL .
Nya Peugeot 3008 erbjuder ett brett sortiment av utrustning och skydd till din bil . 

 Ett specialsortiment finns även med tillbehör specifikt anpassade för plug-in hybriden.

E N  L IVSST IL  FÖR VA RDAGE N .
Upptäck Peugeots livsstilskollektion med produkter som har inspirerats av nya Peugeot 3008 och skapats  

för dig. Se hela sortimentet av Peugeot Lifestyle produkter på boutique.peugeot.com.
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1 – Damskjorta med logo ton-i-ton
2 – Isolerad flaska

3 – Lunchbox av växtfiber med bestick 

1 – Laddningsstation

2 – Kabelväska

3 – Stänkskydd fram och bak

4 – Skidhållare på lastbågar

5 – Cykelhållare på lastbågar

1

2 33 4 5
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1 6

2 3 4 5

E N  VARM ATMOSFÄR .

Nya Peugeot 3008 uttrycker elegans med tyger som Alcantara® 

eller med nappaskinn med stickningar på klädseln. Exklusiva 

tyger, grå Alcantara eller Dark Lime-trä ger en extra känsla av 

komfort och kvalitet.

1 – MECO, trikåtyg
2 – Colyn textil/halvläder
3 – Nappaskinn i Mistral med stickningar på klädseln i Tramontane
4 – Svart Alcantara/konstläder
5 – Rött nappaskinn
6 – Grå Alcantara/svart konstläder



SÄTT  FÄRG PÅ  D IN  VÄRLD.

Välj vilken färg du vill ha på din nya Peugeot 3008 från en palett 

med sju högklassiga toner. 
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Blå Célèbes

Röd UltimateVit NacréBlå Vertigo

Grå Artense Grå Platinum Svart Perla Nera

GE D IN  B IL  RÄTT  ATT ITYD.

Nya Peugeot 3008 är utrustad med lättmetallfälgar som ger ytterligare 

elegans och personlighet – tillgängliga med 17-, 18- eller 19-tum.
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Detroit 18"
Svart Onyx fasettslipad

lättmetallfälg i två färgtoner

Detroit 18" 
Grå Storm fasettslipad

lättmetallfälg i två färgtoner

Los Angeles 18"
Fasettslipad lättmetallfälg  

i två färgtoner

Washington 19"
Fasettslipad lättmetallfälg

Chicago 17"
lättmetallfälg



PEUGEOT FINANS
Peugeot erbjuder inte bara bilar med 
högsta komfort utan ett helt koncept 
där en bra finansiering inklusive 
tilläggstjänster, såsom låneskydds-
försäkring, förlängd garanti och ser-
viceavtal är en självklarhet. Genom 
Peugeot Finans får du möjlighet att 
finansiera den Peugeot som passar just 
dina önskemål och behov. 

Vi har lång erfarenhet och bred kompe-
tens inom bilfinansiering och erbjuder 
dig mycket konkurrenskraftiga villkor. 
Kontakta din närmaste Peugeotåter-
försäljare för ytterligare information.

PEUGEOTKORTET
Som Peugeotägare kan du välja att be-
tala dina bilkostnader med vårt betal-/
kreditkort Peugeotkortet. Kortet är 
kopplat till VISA och gäller på miljontals 
inköpsställen och du betalar ingen år-
savgift. Fördelarna med att använda
Peugeotkortet är att det är ett enkelt 
och bekvämt sätt att betala med och 
dessutom får du bonus på alla dina 

inköp. Du kan även välja att dela upp 
dina betalningar. Hämta ansökan hos 
din närmaste Peugeothandlare eller 
ladda ned den portofria ansökan direkt 
på Peugeots hemsida.

PEUGEOT ONLINE
Upptäck Peugeot Online på  
www.peugeot.se.

När du väljer Peugeot får du samtidigt tillgång till ett stort nät av försäljningsställen och verkstäder, såväl i Sverige som i övriga Europa.
Genom att anförtro dig och din bil till en Peugeothandlare eller en Peugeotverkstad, kan du slappna av med vetskapen om att det är 
utbildade specialister som tar hand om din bil. Peugeot finns med dig, hela vägen.

FÖR DIN TRYGGHET

BRA ATT VETA

KVALITET OCH MILJÖ

ISO 9001 OCH 14001
Peugeots generalagent i Sverige, K.W. 
Bruun Autoimport AB, är sedan 2008 
kvalitets- och miljöcertifierat enligt de 
internationella standarderna SS EN-ISO 
9001:2000 och SS EN-ISO 14001:2004.

Generalagent: K.W. Bruun Autoimport AB
Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
Telefon: 08-555 433 00    Fax: 08-555 433 40
E-post: info@peugeot.se 
Hemsida: www.peugeot.se

Uppgifterna och illustrationerna i denna broschyr 
är baserade på de tekniska uppgifter som gäller vid 
tryckningen. Utrustningen är standard eller tillval, 
beroende på version. Peugeot Sverige förbehåller 
sig rätten att när som helst ändra tekniska uppgifter, 
utrustning, tillval och färgsättning. De aktuella 
fotografiska reproduktionsmetoderna kan inte 
återge färgernas lyster i sin helhet. Broschyren 
ska därför uppfattas som en allmän information 
och utgör ingen avtalshandling. För ytterligare 
preciseringar och kompletterande information, 
kontakta din Peugeotåterförsäljare. Innehållet 
i denna broschyr får inte reproduceras utan 
uttryckligt tillstånd från Automobiles Peugeot.

SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER OCH GARANTIER

TILLVERKARENS GARANTIER
Kvalitet innebär mycket hos Peugeot. 
Peugeots nybilsgaranti gäller i 3 år 
eller 100 000 km – det som först 
inträffar. Garantin inkluderar 3 års 
Assistance för förbränningsmotorer 
och 8 år för elbilar och plug-in 
hybrider, 3 års vagnskadegaranti, 12 
års genomrostningsgaranti och 3 
års lackgaranti. Batteriet i elbilar och 
plug-in hybrider omfattas av garanti 
i 8 år eller 160 000 km för 70 % av 
laddkapaciteten.
 

PEUGEOT ASSISTANCE
Ett samtal räcker om du skulle få pro-
blem. Både i Sverige och Europa får du 
hjälp av Peugeot Assistance dygnet runt 
365 dagar om året.

PEUGEOT SERVICEAVTAL
Med Peugeot Serviceavtal kan du 
teckna dig för auktoriserad Peugeot-
service med löptid från 36 månader 
och från 45 000 km. Genom Peugeot 
Serviceavtal försäkrar du dig om att 
din Peugeot alltid är i drifts- och sä-
kerhetsmässigt toppskick.  

PEUGEOT FÖRSÄKRNING
Peugeot Försäkring är speciellt ut-
formad för dig som kör Peugeot. Vid 
eventuell reparation är du garanterad 
reservdelar ur Peugeots originaldels-
sortiment och auktoriserade verkstäder, 
vilket betyder fortsatt trygghet och ett 
högt andrahandsvärde även efter en 
skada.  
 

PEUGEOT ORIGINALTILLBEHÖR  
OCH RESERVDELAR
Hos varje återförsäljare finns en till-
behörsbutik med godkända originaltill-
behör. Här kan du utrusta din Peugeot 
precis som du vill ha den. För din egen 
skull bör du endast använda reservdelar 
ur Peugeots originaldelssortiment.  
Garantitiden från Peugeots återförsäl-
jare är ett år på reservdelar och arbete.



peugeot.se

Ruta återförsäljare
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SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0411


