
S U V  P E U G E O T  3 0 0 8



Dokonalá ergonomie, exkluzivní materiály, neomezené možnosti 

konektivity... každý detail byl promyšlen tak, aby pro vás řízení vozu 

bylo nanejvýš příjemné a přirozené. 

Kvalita francouzské výroby a vynalézavost byly značce PEUGEOT 

odjakživa vlastní. Svou tvůrčí energii dnes její inženýři a návrháři 

zaměřují na vývoj designových automobilů, které působí na všechny 

smysly a svým majitelům přinášejí intenzivní prožitky překračující 

hranice samotného řízení. 
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POTĚŠENÍ  JE  SAMOZŘEJMOSTÍ





CHARISMAT ICKÝ  DES IGN

SUV značky PEUGEOT harmonicky propojuje svůj osobitý charakter s očekávanou robustností. Přední masku 

s chromovanou lištou a mřížkou zdobenou chromovanými fazetami ohraničují halogenové nebo Full LED* světlomety, 

které svou pronikavostí a strukturou připomínají pohled divoké šelmy. Unikátní chromovaná lišta, která navazuje 

na přední světlomety a pokračuje až ke střešnímu oblouku, podtrhuje dynamickou eleganci boční linie vozu.

6 *Podle zvolené verze na přání nebo nelze objednat.



ZTĚLES NĚNÁ ELEG ANC E

Díky dokonalé rovnováze proporcí a péči věnované každému detailu působí 

toto SUV nové generace již na první pohled harmonickým a luxusním dojmem. 

Robustnost a moderní vzhled stylovým způsobem podtrhuje také dlouhá kapota 

s výrazným žebrováním.
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S  POVAHOU DOBRODRUHA

SUV PEUGEOT 3008 má přitažlivý design, který jasně poukazuje na jeho průkopnický 

temperament. Řada ochranných prvků karoserie, větší světlá výška, velká kola, 

aerodynamický proil střešních nosičů a vyšší podokenní linie mu dodávají robustní 

a současně dynamický vzhled. 
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VÝRAZ NÁ OS OBNOS T

S lesklou černou střechou Black Diamond* získává SUV PEUGEOT 3008 

neotřelý a stylově vyhraněný vzhled. Při pohledu na záď vozu vás upoutá lesklý černý 

pás, v němž jsou zasazená zadní sdružená LED světla s kresbou tří drápů, která vozu 

dodávají ve dne i v noci velmi moderní vzhled.

*K dispozici na přání. 9



OBJEVOVÁNÍ  NOVÝCH HORIZONTŮ





P OZORUHODNÝ I  UVNITŘ

Ještě žádné výpravy za dobrodružstvím se neodehrávaly v tak krásném prostředí! SUV PEUGEOT 3008 a jeho 

PEUGEOT i-Cockpit® jsou pro vás vstupenkou do světa moderních digitálních technologií. Barevný kapacitní 

dotykový 8" displej, vyvýšená digitální přístrojová deska s možností vlastního nastavení konigurací*, kompaktní 

multifunkční kožený volant nebo automatická převodovka** s elektricky ovládanou volbou převodových stupňů 

umocní vaše potěšení z řízení.

1 2
*Nastavení doporučujeme provádět až po úplném zastavení vozidla.

**K dispozici na přání.
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DOTEK  DOK ONALOS T I

Každý detail ve voze byl navržen s ohledem na zajištění všestranného pocitu pohody. 

Základní funkce – rádio, klimatizaci, navigaci, nastavení parametrů vozu, telefon a mobilní 

aplikace – ovládáte elegantními chromovanými tlačítky Toggles Switches, která jsou 

umístěna pohodlně na dosah ruky.
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PŘ ÍSTROJOVÁ DESK A S  VYS OK ÝM  R OZL IŠ EN ÍM

Vyvýšený přístrojový panel skrývá špičkový digitální displej 12,3" s vysokým rozlišením 

a futuristickou graikou, na němž máte všechny podstatné jízdní informace přímo před očima. 

Parametry zobrazení na displeji si můžete nakonigurovat* a upravit podle vlastního přání.

*Nastavení doporučujeme provádět až po úplném zastavení vozidla.
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NECHTE  PROM LUVIT  S VÉ  S M YS LY

Nalaďte své pocity prostřednictvím PEUGEOT i-Cockpit® Amplify*!

Pomocí režimu Boost nebo Relax si v interiéru vytvoříte** atmosféru podle svého momentálního rozpoložení. 

Obklopte se jemnými vůněmi Scentys, upravte intenzitu vnitřního osvětlení a barevný odstín displeje a pohodlně 

usazeni v předních sedadlech s masážní vícebodovou funkcí* (8 pneumatických kapes / 5 masážních programů) 

objevujte pozoruhodné schopnosti paketu Driver Sport Pack.

*Podle zvolené verze k dispozici na přání nebo nelze objednat.

**Nastavení doporučujeme provádět až po úplném zastavení vozidla.





INTENZIVNÍ  PROŽITKY
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ZA Ž IJTE  
S ILNÉ  EMOCE

Nechte se prostoupit potěšením, které vám 

SUV PEUGEOT 3008 při řízení skýtá. 

Vnímejte hebký dotyk pohodlných sedadel a užívejte 

si prvotřídní akustický komfort i příjemné světlo, 

které panoramatickým otevíratelným střešním oknem* proniká 

do kabiny vozu, jejíž prostor vyplňují čisté tóny linoucí se 

z reproduktorů špičkového systému Hi-Fi Premium FOCAL®*.

*Podle zvolené verze k dispozici na přání nebo nelze objednat.





Funkce Mirror Screen* vám umožní ovládat aplikace chytrého telefonu kompatibilní 

s Apple CarPlay™, MirrorLink® nebo Android Auto přímo na dotykovém 8" displeji vozu. 

Zároveň můžete využít funkci indukčního bezdrátového dobíjení** telefonu.

*Aplikace MirrorLink®, Apple CarPlay™ nebo Android Auto fungují po zastavení vozu i za jízdy; za jízdy je ale přístup k některým aplikacím z bezpečnostních důvodů omezen.  

Mirror Screen nevyžaduje žádnou dodatečnou placenou registraci. Uživatel připojí svůj smartphone pomocí kabelu USB k vozidlu.

Některé soubory, které mohou být bezplatně k dispozici pro váš chytrý telefon, mohou vyžadovat registraci příslušné placené aplikace s certiikátem MirrorLink®, Apple CarPlay™ nebo Android Auto.

Funkce Mirror Screen funguje na bázi technologie MirrorLink® pro kompatibilní telefony s operačními systémy Android, Blackberry a Windows Phone, technologie Apple CarPlay™ pro telefony se systémem 

iOS a technologie Android Auto pro telefony se systémem Android (vyžaduje předchozí stažení aplikace Android Auto). Podmínkou fungování je aktivovaný tarif u mobilního operátora s přístupem k internetu.

Více informací na http://www.peugeot.cz/technologie/p=konektivita/

**K dispozici na přání – indukční bezdrátové dobíjení přístrojů kompatibilních s normou Qi.

NEOMEZENÉ MOŽNOST I  PŘ IPO J ENÍ



NAVIG AC E 3 D

Cestujte s jistotou díky navigaci 3D s hlasovým ovládáním*, která zobrazuje na dotykovém displeji 

i na digitální přístrojové desce aktuální informace důležité pro řízení vozu.

2 1
*K dispozici na přání.



S inteligentním systémem Advanced Grip Control* se SUV PEUGEOT 3008 s jistotou prosadí 

ve městě i na nezpevněných cestách v terénu. Přepnutím ovladače na středové konzole se jízdní 

vlastnosti vozu okamžitě přizpůsobí povrchu, po kterém jedete, a podmínkám jeho sjízdnosti. 

A díky funkci Hill Assist Descent Control máte navíc vůz spolehlivě pod kontrolou i ve strmém svahu.

22 *K dispozici na přání.

MĚJTE  VŠE  POD KONTROLOU



PŘ ÍKL ADNÉ J ÍZDNÍ  VLAS TNOS T I

23

Už nemusíte volit mezi stylem a požitkem z jízdy. S větší světlou výškou a vyšší pozicí 

při řízení nabízí SUV PEUGEOT 3008 přesné řízení a znamenité jízdní vlastnosti, 

které vám zprostředkují dosud nepoznaný pocit bezpečí a kontroly nad vozem.



MAXIMÁLNÍ  BEZPEČNOST
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ZA  VOLANTEM NEJSTE  N IKDY S AM I

Řada asistenčních systémů řízení*, kterými je SUV PEUGEOT 3008 vybavené, 

funguje na silnici jako šestý smysl: systém rozpoznání dopravního 

značení (identiikace dopravního značení upravujícího nejvyšší povolenou 

rychlost),  Active Safety Brake (systém automatického nouzového brzdění), 

Distance Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se 

překážku), aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního 

pruhu s možností korekce jízdní dráhy, aktivní systém sledování mrtvého úhlu, 

Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče za pomoci kamery 

umístěné na čelním skle a pohybů volantu), adaptivní tempomat s funkcí Stop...

*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.





PRAKTICKÝ A  INTELIGENTNĚ ŘEŠENÝ
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USP OŘÁDEJTE  S I  PROSTOR DLE  VLAS TNÍC H  P OTŘ EB

Velkorysý nebo funkčně rozdělený prostor? Se systémem Magic Flat a jeho zadním sedadlem 

děleným v poměru 2/3–1/3 a sklopným tak, že vznikne rovná ložná plocha, si interiér svého 

vozu můžete upravit dle libosti. Prostorný zavazadelník vám umožní snadno nakládat 

a převážet veškerá zavazadla i sportovní potřeby a díky sklopnému* opěradlu sedadla 

spolujezdce naložíte i velmi dlouhé předměty.

*Podle zvolené verze v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.



3 1

JAKO M ÁVNUT ÍM  K OUZELNÉH O P R OUTKU

Máte plné ruce zavazadel, která potřebujete naložit? SUV PEUGEOT 3008 

má pro vás geniální řešení – hands-free otevírání víka zavazadlového prostoru*! 

Stačí zasunout nohu pod zadní nárazník a víko zavazadlového prostoru se díky 

důmyslnému bezdotykovému ovládání samo otevře. Jak snadné a praktické!

*K dispozici na přání nebo nelze objednat.



OBJEVUJTE  SVĚT





B lueHD i

Dieselové motory BlueHDi, které SUV PEUGEOT 3008 pohánějí, jsou výkonné a zároveň vynikají nízkými emisemi škodlivin. 

Technologie BlueHDi představuje jedinečné spojení technologie SCR (selektivní katalytická redukce) a iltru pevných částic (FAP) 

s aditivem. Dieselové motory dokáží s touto technologií zásadně snížit spotřebu paliva i emise CO
2
, emise oxidů dusíku jsou 

nižší o více než 90 % a přítomnost nespálených částic ve výfukových plynech dieselových motorů je omezená až na hranici 

měřitelnosti (o 99,9 %).

1.5 BlueHDi 130 S&S   

Převodovka:  MAN6/EAT8 

Maximální točivý moment:  300 Nm při 1750 ot./min

Spotřeba ve městě (l/100 km)*:  4,4 – 4,7

Spotřeba mimo město (l/100 km)*:  3,7 – 3,9

Kombinovaná (l/100 km)*:  4,0 – 4,2

Emise CO
2
 (g/km):  105 – 109

EAT8: automatická 8st. převodovka s technologií Quickshift zajišťuje rychlejší
a dokonale plynulé řazení převodů, které zvyšuje komfort a potěšení při řízení vozu.
S&S: systém Stop and Start.
*Podle metodiky NEDC v souladu se směrnicí 99/100/CE.
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PureTech

Vzhledem ke kompaktním rozměrům a nižší hmotnosti mají tříválcové benzinové motory PureTech lepší provozní charakteristiky. 

Bez kompromisů v oblasti spolehlivosti a odolnosti motoru vám při jízdě poskytnou jedinečné potěšení a prvotřídní výkony. 

Motor 1.2 PureTech 130 S&S získal ocenění „Motor roku 2016, 2017, 2018“. Může být kombinován s novou  

automatickou převodovkou EAT8.

1.2 PureTech 130 S&S 

Převodovka:  MAN6/EAT8

Maximální točivý moment:  230 Nm při 1750 ot./min

Spotřeba ve městě (l/100 km)*:  6,0 – 6,1

Spotřeba mimo město (l/100 km)*:  4,6 – 4,8

Kombinovaná (l/100 km)*:  5,1 – 5,3

Emise CO
2
 (g/km):  117 – 120

EAT8: automatická 8st. převodovka s technologií Quickshift zajišťuje rychlejší
a dokonale plynulé řazení převodů, které zvyšuje komfort a potěšení při řízení vozu.
S&S: systém Stop and Start.
*Podle metodiky NEDC v souladu se směrnicí 99/100/CE.
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P ROSTOR PRO PERSONAL IZAC I

Ať jsou cíle vašich cest či vaše záliby jakkoliv rozmanité, 

SUV PEUGEOT 3008 vám nabízí nepřeberné množství 

originálního příslušenství, které vám umožní bez omezení 

uskutečnit všechna vaše dobrodružství.

1. Sada textilních koberečků s velurovými rohožkami 

2. Chromované kryty vnějších zpětných zrcátek

3. Nosič kol na tažné zařízení

4. Hliníkové kryty pedálů a hliníková opěrka nohy ve stylu GT

5. Delektory 

6. Nosič lyží na střešní tyče
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NYNÍ  JE  ŘADA NA VÁS

38

Vyberte si z elegantních variant látkového nebo koženého* 

čalounění sedadel a dodejte interiéru svého vozu vzhled, 

který odpovídá vašemu stylu. 

1. Kožené čalounění CLAUDIA černá

2. Látkové čalounění MECO černá

3. Kombinované látkové čalounění PIEDIMONTE černá

4. Kombinované látkové čalounění EVRON světlá

1

*K dispozici na přání.
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Šedá Hurricane (N)

Červená Ultimate (P)

BARVY KAROSER IE

Vyberte si z barevné škály odstínů* karoserie ten, 

který nejlépe ladí s vaším temperamentem.

KOLA

Dolaďte i poslední detail a vybavte své

SUV PEUGEOT 3008 kvalitně zpracovanými

koly* z naší nabídky.

Hliníkové kolo
CHICAGO 17"

*Podle zvolené verze v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.
**K dispozici s doplňkem Advanced Grip Control.

(N) nemetalický lak
(M) metalický lak
(P) perleťový lak

*K dispozici za příplatek s výjimkou barvy šedá Hurricane.
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Šedá Artense (M)Bílá Banquise (N)

Modrá Magnetic (M)Bílá Nacré (P)

Černá Perla Nera (M)Šedá Amazonite (M)

Hliníkové kolo
DETROIT 18"

šedé s výbrusem

Hliníkové kolo
LOS ANGELES 18"
šedé s výbrusem**

Hliníkové kolo
WASHINGTON 19"

šedé s výbrusem

Oranžová Cuprite (M)



ZÁRUKA VÝROBCE

Kvalita je u společnosti PEUGEOT prioritou: zázemí 

profesionální sítě, smluvní záruka výrobce 2 roky na díly 

a práci bez omezení počtu najetých kilometrů. Záruka 

na neprorezavění karoserie: 12 let pro osobní a 5 let 

pro užitkové vozy.

PEUGEOT BUTIK

Kompletní řada originálního příslušenství a doplňků 

PEUGEOT navržená na míru vašemu vozu. Ale také 

drobnosti pro osobní potěšení – vaše nebo vašich 

blízkých. 

INTERNET

Objevte internetové stránky PEUGEOT na adrese:  

www.peugeot.cz

Informace a obrazové dokumentace použité v tomto katalogu vycházejí z technických parametrů známých v době tisku dokumentu. Uvedená výbava je v závislosti na verzi výbavou 

základní nebo na přání. V souladu s neustálým vývojem svých výrobků si PEUGEOT vyhrazuje právo změny technických parametrů, základní výbavy, doplňků na přání, barev a potahů 

bez předchozího upozornění. Odstíny uvedené v tomto katalogu mohou být díky reprodukci odlišné od skutečných barev a potahů. Katalog má pouze informativní charakter, není 

smluvním dokumentem. Další upřesnění a dodatečné informace žádejte u svého obchodního zástupce značky PEUGEOT. Katalog ani jeho části nemohou být dále použity bez výslovného 

souhlasu společnosti Automobiles Peugeot.

S vozem PEUGEOT získáte mimo jiné také zázemí a oporu rozsáhlé servisní sítě, která je svou profesionalitou, 
vybavením a kvalitou poskytovaných služeb garantem vaší maximální spokojenosti. Můžete si být jisti, že se 
obracíte na odborníky, kteří rozumí vašim potřebám a jsou schopni je efektivně uspokojit. Jsme spolehlivá značka 
a vaši důvěru si při budování našeho dlouhodobého vztahu zasloužíme. 

PRO VÁŠ KLID A POTĚŠENÍ

SERVISNÍ SÍŤ A SLUŽBY

PEUGEOT OPTIWAY ZNAMENÁ

•  jistotu optimálně rozvržených nákladů na servis a údržbu 

vašeho vozu 

•  spolehlivost díky službám Peugeot Assistance  

24 h denně / 7 dní v týdnu a hlavně díky odborné síti 

Peugeot v řadě evropských zemí, kde jsou připraveni 

postarat se o váš vůz 

SMLOUVA OPTIWAY GARANCE

•  navazuje na garanční podmínky poskytované 

výrobcem vozu

•  umožňuje využívat rozšířených asistenčních služeb

•  zahrnuje díly a práce potřebné k odstranění všech 

mechanických, elektrických nebo elektronických závad  

po uplynutí smluvní záruky na váš vůz

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 24 měsíců trvání smluvní 

garance vašeho vozu (do 40 000 km ujetých vaším 

vozidlem) na dobu od 36 do 60 měsíců nebo na 40 000 

až 140 000 ujetých kilometrů s možností změny během 

platnosti smlouvy 

SMLOUVA OPTIWAY ÚDRŽBA

•  optimální řešení, jak si prodloužit smluvní záruku 

včetně pravidelných servisních operací 

•  zahrnuje: díly a práce potřebné k odstranění 

mechanických, elektrických nebo elektronických závad 

po uplynutí smluvní záruky a všechny servisní operace 

spojené s pravidelnou údržbou vozu dle doporučení 

výrobce Automobiles Peugeot

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní 

garance vašeho vozu na dobu od 24 do 60 měsíců nebo  

na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů s možností 

změny během platnosti smlouvy

SMLOUVA OPTIWAY SERVIS

•  jednoduché a účinné řešení, jak jezdit v klidu 

a s jistotou a mít pod kontrolou veškeré provozní 

náklady svého vozu, ty plánované i neplánované

•  zahrnuje servisní služby poskytované v řadě evropských 

zemí: díly a práce potřebné k odstranění mechanických, 

elektrických nebo elektronických závad po uplynutí 

smluvní záruky, všechny servisní operace spojené 

s pravidelnou údržbou vozu dle doporučení výrobce 

Automobiles Peugeot, výměnu opotřebovaných dílů 

včetně práce

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní 

garance vašeho vozu na dobu od 24 do 60 měsíců nebo 

na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů s možností 

změny během platnosti smlouvy.

PEUGEOT ASSISTANCE

Se smlouvami Optiway Garance, Optiway Údržba 

a Optiway Servis máte k dispozici rozšířené asistenční 

služby řešící situace nepojízdnosti vašeho vozu, 

a to 24 h denně / 7 dní v týdnu: 

•  oprava nebo odtah nepojízdného vozidla 

do autorizovaného servisu Peugeot,  

pokud nelze závadu odstranit na místě, 

•  zapůjčení náhradního vozidla (až na 4 pracovní dny), 

pokud váš vůz nemůže být opraven během jednoho dne, 

•  ubytování na místě v případě nepojízdnosti vozu 

(až na 3 noci pro řidiče i spolucestující), 

•  návrat nebo pokračování v cestě vlakem 1. třídou nebo  

letadlem v turistické třídě (pokud by cesta vlakem trvala 

déle než 8 hodin).

Rozšířené asistenční služby znamenají i pomoc  

v případě:

• uzamknutí klíčů uvnitř vozu, ztráty klíčů

• natankování špatného paliva či nedostatku paliva

• defektu pneumatiky

PEUGEOT OPTIWAY: SERVISNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU*



*Podmínky a způsoby využití těchto smluv, záruk 

a servisních služeb jsou uvedeny v příslušných smluvních 

dokumentech, které si můžete vyžádat u svého 

koncesionáře Peugeot.
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