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prikkelen en daardoor louter rijplezier overstijgen.

Ergonomie, materialen, connectiviteit , elk detail wordt 

uitgedacht om u een intuïtievere rijervaring te bieden.

Peugeot heeft de Franse traditie van kwalitatief hoogstaande en

inventieve productie altijd hoog in het vaandel gedragen. Vandaag

meer dan ooit concentreert Peugeot zich volledig op het ontwer-

pen van voertuigen met een uitgesproken design die alle zintuigen 



PLEZIER  ALS  EEN VANZELFSPREKENDHEID.



TO O N B E E L D  VA N  E L E G A N T I E .  

Van bij de eerste aanblik geeft dit nieuw type SUV een indruk van harmonie en

hoogwaardigheid dankzij het perfecte evenwicht van zijn verhoudingen en de zorg die aan zijn

afwerking wordt besteed. Robuustheid en moderniteit komen hier op een stijlvolle manier tot

uiting, in het design van zijn lange, generfde motorkap.
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E E N  M O O I  O N T WO R P E N  O P E N B A R I N G .

De SUV waarop u wachtte, een perfect evenwicht tussen karakter en robuustheid. Ontdek vooraan zijn radiatorrooster

met verchroomde elementen omringd met fijne en doordringende halogeenlichten, of kies voor een katachtige en

stoere Full LED*-lichtsignatuur met een radiatorrooster met een geciseleerd dambordpatroon. Ontdek een vloeiende en

dynamische lijn, onderstreept door een elegant verchroomd inzetstuk op de vleugels** met in het verlengde daarvan

het inox sierelement op het dak.

6
* Als optie enkel op het niveau Allure 
** Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie



U I TG E S P R O K E N  P E R S O O N L I J K H E I D.

Ontdek een subtiel en vastberaden karakter, met een zwart glanzend dak: het Black Diamond*

dak. Achteraan zorgt een zwarte lichtstrip voor een ultramoderne stijltoets met opaalrode

LED-lichten met 3 klauwen, die zowel 's nachts als overdag branden.

* Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie 9

G E M AA KT  O M  O P  O N T D E K K I N G  T E  G AA N .

Het magnetische design van de SUV Peugeot 3008 fascineert en drukt op krachtige wijze zijn

pionierstemperament uit. Grote beschermingselementen, een verhoogde bodemvrijheid,

grote wielen en geprofileerde dakrails geven hem een robuuste uitstraling, die in de verf wordt

gezet door een verhoogde carrosserielijn. Dat verhoogt het levendige karakter.
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TREK DE WIJDE WERELD IN.
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E E N  V L E U G J E  P E R F E C T I E .

Aan elk detail werd gedacht om u een gevoel van welzijn te geven. 

De belangrijkste comfortfuncties, zoals radio, airconditioning, navigatie, voertuigparameters,

telefoon of mobiele applicaties, kunnen bediend worden via de op de luchtvaart geïnspireerde

elegante verchroomde Toggles Switches*.

* Impulstoetsen als in de luchtvaart - Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie

H E T  S P E KTA K E L  B E V I N DT  Z I C H  O O K  AA N  D E  B I N N E N KA N T.

Nooit eerder kon u in zo'n mooi interieur op avontuur trekken. Met zijn nieuwe Peugeot i-Cockpit® nodigt

de SUV 3008 u uit om een volledig digitale wereld te ontdekken, via het capacitief aanraakscherm van 8"*,

een configureerbaar** en personaliseerbaar** head-up display boven een compact stuur met geïntegreerde

bedieningsknoppen en een elektronisch bediende automatische versnellingsbak***.

1 2
* Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie
** Bij voorkeur wanneer het voertuig volledig stilstaat
*** Beschikbaar naargelang de versies
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L AAT  U W  Z I N T U I G E N  S P R E K E N .

Vertrouw uw interieurcomfort toe aan een echte orkestleider van de zintuigen: de i-Cockpit® Amplify*.

Wijzig** de interieursfeer met de modi 'Boost' of 'Relax'. Geniet van delicate Scentys geuren, varieer** de

intensiteit van de sfeerverlichting en de schermkleuren, geniet van de verrassende bijzonderheden van het Driver

Sprot Pack*... terwijl u comfortabel in 8-punts massagestoelen*** zit. 

* Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie
** Bij voorkeur wanneer het voertuig volledig stilstaat

*** Als optie verkrijgbaar naargelang de versie1 4

R I J P L E Z I E R  I N  H O G E  R E S O LU T I E .

In deze high-tech omgeving geeft het configureerbare* en personaliseerbare* 12,3" head-up

display alle essentiële informatie voor uw traject in uw gezichtsveld weer.

* Bij voorkeur wanneer het voertuig volledig stilstaat



VERSTERKTE ERVARING.
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N E E M  P L AATS  VO O R  
E E N  U LT I E M E  E RVA R I N G .

Laat u omhullen door de weg en laat uw zintuigen de vrije loop

dankzij hoogwaardige materialen en een uitzonderlijk

geluidscomfort. Onder het licht van het groot panoramisch

schuifdak* bent u onderweg terwijl u comfortabel in omhullende

zetels zit en uw muziek via het Premium Hi-Fi-systeem FOCAL®*

bijzonder getrouw wordt weergegeven. Ontdek de Franse

geluidssignatuur. 

* Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie



N AV I G AT I E  I N  3  D I M E N S I E S .

Uw reisroute wordt reëler en intuïtiever met de verbonden 3D-navigatie*. Op het aanraakscherm of

het head-up display geven de TomTom®-diensten in real-time alle essentiële informatie voor

onderweg weer (verkeer, weer, parkeren, tankstations).

2 1* Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

Voortaan wordt uw smartphone via de Mirror Screen-functie weergegeven op het 8” aanraakscherm**, zodat u gebruik

kunt maken van Apple CarPlayTM of MirrorLink®* compatibele apps. En uw smartphone laadt draadloos op**/***.

* Enkel de door MirrorLink® of Apple CarPlay™ gecertificeerde apps werken zowel bij stilstand als tijdens het rijden. Tijdens het rijden werken bepaalde functies van de applicaties niet.
Bepaalde types content die gratis geraadpleegd kunnen worden op uw smartphone vereisen dat u zich aanmeldt bij een betalende, door MirrorLink® of Apple CarPlay™ gecertificeerde
equivalente app. De Mirror Screen-functie werkt naargelang het geval via de MirrorLink®-technologie (voor MirrorLink®-compatibele telefoons met Android, BlackBerry en Windows) of via
Apple CarPlay™ (voor telefoons met iOS) mits afsluiting van een telefoonabonnement met internettoegang bij uw provider. Meer informatie op http://www.peugeot.be  
** Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
*** Opladen via inductie voor toestellen die compatibel zijn met de Qi-norm

O N B E P E R KT E  V E R B I N D I N G E N .



VO O R B E E L D I G  R I J G E D R AG .

2 3

U hoeft niet langer te kiezen tussen stijl en rijplezier. Met zijn verhoogde bodemvrijheid

en rijpositie heeft deze SUV een uitzonderlijk rijgedrag, met een nauwkeurige

stuurrespons die tegelijk een opwindende ervaring van controle en veiligheid biedt.

2 2 * Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

B E H O U D  D E  CO N T R O L E .

De SUV Peugeot 3008 is bijzonder wendbaar in de stad, maar voelt zich ook thuis buiten de

begane paden, dankzij Advanced Grip Control*. Via een wieltje op de middenconsole wordt uw

rijmodus onmiddellijk aangepast aan de moeilijkste omstandigheden. Met het ingenieuze Hill

Assist Descent Control* behoudt u de controle, zelfs op de steilste hellingen.



TOPPUNT VAN VEIL IGHEID.



G O E D  B E S C H E R M D  O N D E RW E G .

Voor meer comfort en veiligheid onderweg geniet u van uitrustingen

als het bandendrukalarm, de indicator voor aanbevolen versnelling, de

schokdempende structuur, de zes airbags en de connectiviteit van

Peugeot Connect SOS en Assistance*.

27* Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie.
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N O O I T  A L L E E N  AA N  H E T  ST U U R .

* Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

Als een zesde zintuig voor de weg zorgt het arsenaal rijassistentiesystemen van de SUV

Peugeot 3008 voor een uitzonderlijke gevoel van veiligheid. Verkeersbordherkenning

met snelheidsregeling, Active Safety Brake met Distance Alert*, Actieve

rijstrookassistent*, Actief dodehoekbewakingssysteem*, Driver Attention Alert*,

Adaptieve snelheidsregelaar met Stop- of 30 km/u-functie*.



INTELLIGENTIE  AAN BOORD.
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M AG I S C H E  AC H T E R K L E P.

Uw handen vol? De slimme handenvrije achterklep* opent en sluit automatisch, zodat u

al uw voorwerpen makkelijk kunt inladen. Een eenvoudige voetbeweging onder de

bumper volstaat om ze te bedienen... en u het leven eenvoudiger te maken.

* Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie3 2

C R E Ë E R  U W  E I G E N  R U I M T E .

Gestructureerd of genereus, creëer uw eigen interieurruimte met het ‘Magic Flat’-systeem en

zijn 2/3-1/3 neerklapbare achterbank die een vlakke bodem vrijmaakt. Bewaar al uw

vrijetijdsspullen met de uitzonderlijke laadbodem met twee posities en laad zelfs erg lange

voorwerpen dankzij de vlak neerklapbare voorpassagierszetel*.

* Standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie
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E N  P E R F E C T  G E Ï N T E G R E E R D.

Dit nieuwe mobiliteitsobject vindt op natuurlijke wijze zijn plaats in een 'DockStation'*

waarmee u de step comfortabel kunt opbergen in de kofferruimte en de batterij kunt

opladen zodra het voertuig in werking is.

* Beschikbaar als accessoire

O P N I E U W  U I TG E VO N D E N  M O B I L I T E I T.

Als ontwerper van innovatieve oplossingen voor stedelijke mobiliteit verrast Peugeot opnieuw met

een nieuw elektrisch aangedreven vervoermiddel: de step PEUGEOT MICRO e-Kick*. Als trouwe

partner is dit nieuwe object een originele en verantwoordelijke oplossing om de laatste stukken

van uw verplaatsingen in alle vrijheid af te leggen.

3 4 * Beschikbaar als accessoire 



DE WERELD ONTDEKKEN.



P u re Te c h

De PureTech-driecilindermotoren van de SUV 3008 leveren  een hoger rendement dankzij hun beperkte gewicht en beperkte

afmetingen. Ze staan garant voor ongekend rijplezier en hoogstaande prestaties, zonder compromis op het vlak van

betrouwbaarheid en robuustheid. De PureTech 130 S&S* werd binnen zijn categorie tot motor van het jaar 2017 verkozen en kan

gecombineerd worden met een manuele MAN6- of een automatische EAT-versnellingsbak.

*De vermelde waarden van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn conform met de NEDC-homologatie (New European Driving Cycle). 
Gemengd verbruik (l/100 km): 5,1 tot 5,5 - CO2-uitstoot (g/km): 117 tot 127 39

Nieuwe B l u e H D i 130 S&S MAN6-MOTOR

De SUV 3008 is uitgerust met een nieuwe, exclusieve BlueHDi 130 S&S MAN6-motor*, die een nieuwe,

compactere uitlaatgasreiniging inwijdt. De emissies worden aan de bron en de uitlaat behandeld, waardoor het

reële verbruik daalt en de uitlaatgassen nog doeltreffender gezuiverd worden.

3 8
*De vermelde waarden van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn conform met de NEDC-homologatie (New European Driving Cycle).

Gemengd verbruik (l/100 km): 4,1 tot 4,2 – CO2-uitstoot (g/km): 106 tot 109
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3 0 0 8  E N  O N E I N D I G E  M O G E L I J K H E D E N .

Wat ook uw intenties en uw levensstijl zijn, met de nieuwe SUV Peugeot

3008 opent zich een groot universum van accessoires en uitrustingen.

Om op avontuur te gaan, uw avontuur. 

1. Tapijtset
2. Verchroomde buitenspiegelbehuizingen
3. Fietsdrager op trekhaak
4. Aluminium trapas en voetsteun type GT
5. Windgeleiders
6. Skihouders op dakrails
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AA N  U  O M  U W  ST I J L  T E  K I E Z E N .

4 2

Stel de warme en elegante sfeer samen die bij u past met onze

selectie stoffen of lederen binnenbekledingen* . 

1. Leder Claudia Zwart Mistral*
2. Maaswerk Meco Zwart Mistral
3. Tep/Stof Piedimonte Zwart Mistral
4. Tep/Stof Evron Grijs Guérande

* Leder als optie

1



4 5

Artense Grijs**Banquise Wit**

Magnetic Blauw**Nacré Wit**

Perla Nera Zwart**Amazonite Grijs**

Metallic Copper**

17" lichtmetalen velgen
CHICAGO*

18" lichtmetalen velgen DETROIT
tweekleurig diamantlook*

19” lichtmetalen velgen 
WASHINGTON tweekleurig diamant-

look*

18” lichtmetalen velgen 
LOS ANGELES tweekleurig 

diamantlook**

4 4

Hurricane Grijs*

Ultimate Rood**

G E E F  D E  TO O N  AA N

Kies uit de tien kleuren van ons chromatisch gamma degene

die bij uw temperament past.

E N  ST E M  H E T  G E H E E L  O P  E L KAA R  A F  

Zorg voor de final touch met een van de 5 modellen

wieldoppen of 17", 18" of 19" velgen in gelakte of

tweekleurige diamantlook-versie.

17" stalen velgen met wieldoppen
MIAMI* 

* Standaard
** Optie

* Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
** Met de optie Advanced Grip Control



(1) Vraag aan uw Peugeot-verkooppunt de relevante contractuele
documenten om de toepassingsvoorwaarden van deze contracten,
waarborgen en diensten te kennen.
(2) In heel West-Europa
(3) Het product Peugeot Verzekering is een verzekering die de
dekkingen Aansprakelijkheid, Bescherming Voertuig (omnium,
omnium 24+, mini-omnium, mini-omnium 24+), Bescherming
Bestuurder, Juridische Bescherming en Hulpverlening bundelt. Het
product werd ontwikkeld door de Belgische
verzekeringsmaatschappij A.Belgium en is aan het Belgisch recht
onderworpen. Een verzekeringscontract wordt voor één jaar
afgesloten en kan stilzwijgend worden verlengd. Het product
Peugeot Verzekering wordt uitsluitend in België aangeboden.
Lees zeker de algemene voorwaarden verbonden aan dit
verzekeringsproduct vóór u een contract afsluit. In de toelichting
bij de talloze aangeboden dekkingen worden ook de eventuele
beperkingen en uitsluitingen vermeld. U kan het document gratis
inkijken op de website www.peugeot.be.
Bij eventuele klachten kan u de dienst Customer Protection
(Troonplein 1 in 1000 Brussel) bereiken via
customer.protection@axa.be. Bent u het niet eens met de
aangereikte oplossing, dan kan u zich richten tot de Ombudsman
Verzekeringen, De Meeüssquare 35 in 1000 Brussel
(www.ombudsman.as).
PEUGEOT VERZEKERING is een product van A.Belgium, nv van
verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (K.B. 04-07-1979, B.S.
14-07-1979). Maatschappelijke zetel: Troonplein 1 - 1000 Brussel
(België) • Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40 • KBO nr.: BTW BE
0404.483.367 RPP Brussel
PSA Finance Belux nv • avenue de Finlande 8 bus 2 - B-1420 Braine-
l’Alleud • Nr. KBO 0417.159.386 • Tel.: +32 (0)2 370 77 11 • Fax: +32
(0)2 332 12 33 • psafinance@psa-finance.com
Inschrijvingsnummer FSMA 019653A • IBAN: BE86 3100 0100
5250 • BIC: BBRU BE BB, treedt op als verbonden verzekeringsagent
van A.Belgium nv. Door de FSMA erkende Peugeot verkooppunten
treden op als onderagenten van PSA Finance Belux nv. Niet door
de FSMA erkende Peugeot verkooppunten treden op als
aanbrengers van klanten.
Bel gratis naar 0800 96 391 voor bijkomende informatie of om een
gratis offerte te ontvangen. Product enkel beschikbaar in België.
(4) Peugeot Stretching: kredietvorm = lening op afbetaling (met
minimaal 15% voorschot en een looptijd van maximaal 5 jaar).
Peugeot Autofin: kredietvorm = lening op afbetaling.
Kredietvoorstellen gedaan door PSA Finance Belux n.v. (lener),
avenue de Finlande 4-8 te 1420 Braine-l’Alleud, KBO nr.
0417.159.386, tel. 02/3707711, IBAN: BE86 3100 0100 5250, BIC:
BBRU BE BB, psafinance@psa-finance.com, onder voorbehoud van
goedkeuring van het dossier.

De informatie en illustraties/ afbeeldingen in deze brochure zijn
gebaseerd op de technische kenmerken zoals ze gekend waren op
het moment dat dit document gedrukt werd. Afhankelijk van de
versiezijn de voorgestelde uitrustingen standaard of optioneel.
Aangezien Peugeot ernaar streeft om zijn producten constant te
verbeteren, kan Peugeot op elk ogenblik de technische
specificaties, de uitrusting, de kleuren en de opties wijzigen. De
huidige drukprocédés (reproductietechnieken) laten niet toe om de
kleuren en glans natuurgetrouw weer te geven. Daarom is deze
brochure een document met algemeen informatief karakter en niet
contractueel bindend. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
Peugeot-verkooppunt. De catalogus of delen ervan mogen niet
zonder uitdrukkelijke toelating van Automobiles Peugeot
gereproduceerd worden.
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PEUGEOT-NET & DIENSTEN.
Wie kiest voor Peugeot, kiest voor een uitgebreid netwerk van verkooppunten die u optimaal ontvangen, professioneel verder helpen, uitrustingen en diensten van
topkwaliteit aanbieden..

VOOR UW GEMOEDSRUST(1)

PEUGEOT WAARBORG(1)

Kwaliteit is voor Peugeot een dagelijkse drijfveer: voordelen
binnen het Peugeotdealernetwerk, contractuele waarborg
van 2 jaar zonder kilometerbeperking, waarborg van 3 jaar
op de koetswerklak en 12 jaar tegen doorroesten van
binnenuit (2).

PEUGEOT ASSISTANCE
PEUGEOT stelt alles in het werk om uw mobiliteit te
garanderen bij autopech. U wordt ter plaatse geholpen of
versleept tot aan de dichtstbijzijnde PEUGEOT-hersteller,
7d/7, 24u/24 in alle landen van de Europese Unie en in
veertien andere landen en gebieden! 
Uw PEUGEOT-hersteller kan ook een oplossing bieden
opdat u toch de weg op zou kunnen.
Peugeot Assistance (1) waakt 24 uur per dag 7 dagen per
week: + 32 2 627 61 20.

PEUGEOT OPTIWAY-CONTRACTEN(1)

Extension en Maintenance, twee unieke formules op maat
om onbekommerd te kunnen rijden. Van wegbijstand tot
herstelling van een defect, vervanging van slijtage-
onderdelen of onderhoudsbeurten... : u kiest zelf het niveau
van tussenkomst voor uw wagen en blijft altijd genieten van
de Peugeot-kwaliteitsgarantie en van optimale
bewegingsvrijheid.

PEUGEOT VERZEKERING(3)

Peugeot Verzekering biedt verzekeringscontracten aan
zonder verrassingen, gekoppeld
aan de exclusieve diensten van het Peugeot-net:

• Bescherming van het voertuig: 3 jaar waardegarantie,
geldig in geval van totaal verlies of diefstal.
• Uniek: dekking totaal verlies van het overgenomen
voertuig.
• 2 franchiseniveaus waaronder de vrijstelling 0 euro bij
het 1ste schadegeval.
• Bescherming van de bestuurder.
• De Click. Hebt u een ongeval dan voorkomt de Click dat
uw premie verhoogt.
• Bescherming van de mobiliteit. Eerste hulp automatisch
inbegrepen bij een ongeval, poging tot diefstal, diefstal
of brand + dankzij uw omnium, vervangwagen
(maximaal 3 maanden).
• Een vertrouwenspersoon: uw Peugeot-verdeler.
• Een volledige service waarbij onderhoud, financiering
en verzekering nauw met elkaar verbonden zijn.

Met Peugeot Verzekering kunt u dus rekenen op de inzet van
het hele Peugeot-net én geniet u van alle voordelen van een
gevestigde verzekeringsmaatschappij. 
Aarzel niet om het gratis nummer 0800/96390 (enkel in
België) te bellen voor een offerte op maat.

PEUGEOT STRETCHING(4)

Wenst u vaker van auto te veranderen? Het kan!
Deze financiering biedt u een originele mogelijkheid om uw
nieuwe Peugeot aan te schaffen. Na storting van een
voorschot (minimaal 15%) en kleine maandelijkse
aflossingen, kunt u aan het einde van het contract beslissen
om uw Peugeot te houden door de laatste aflossing te
betalen ofwel een nieuwe Peugeot kopen met overname
van uw oude wagen (gewaarborgde overnamewaarde).

 PEUGEOT AUTOFIN
Klassieke financieringen met of zonder
voorschot, gevarieerde formules om u zo
vrij als een vogel te voelen. De betaling gebeurt via
maandelijkse afbetalingen gespreid over maximaal 72
maanden (volgens wettelijke bepalingen).

Let op, geld lenen kost ook geld.

VOOR UW PLEZIER
PEUGEOT BOUTIQUE
Peugeot heeft een uitgebreid assortiment accessoires,
volledig afgestemd op uw Peugeot. Meer informatie
hierover vindt u bij uw Peugeotverkooppunt.

PEUGEOT INTERNET
Ontdek alles over Peugeot op
www.peugeot.be

PEUGEOT CONTACT CENTER
Heeft u een vraag over uw Peugeot die u niet kunt stellen
aan uw Peugeot Garage dan kunt u contact opnemen met
het Peugeot Contact Center via +32 (0)78 15 16 15 tijdens
werkdagen van 08.30 - 17.00 uur of schriftelijk via: 
http://peugeot-be-nl.custhelp.com/app/ask 


