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bieden die verder gaat dan het rijden alleen. Aan elk detail, of het nu

gaat om ergonomie, materiaalkeuze of connectiviteit , is aandacht

besteed om het rijden nog intuïtiever te maken.

Al vanaf de beginjaren staat Peugeot bekend om zijn kwaliteitspro-

ducten en innovatieve oplossingen. En nog meer dan voorheen legt

Peugeot nu al zijn energie in de ontwikkeling van auto’s met een puur

design die, door alle zintuigen te prikkelen, een bijzondere ervaring



RIJPLEZIER  DAT VOOR ZICH SPREEKT .



SAMEN  OP   AVONTUU R .

Het aantrekkelijke design van de nieuwe Peugeot 3008 verbeeldt de

pioniersgeest van deze auto. 
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E EN INNOVATIEF  DES IGN .

De SUV wacht op u, met een perfect evenwicht tussen karakter en stoerheid. Een grille met verchroomde facetten en de

koplampen met een geraffineerde en doordringende blik. Of kies voor de katachtige en strakke Full LED-koplampen in

combinatie met een grille met dambordpatroon. Ontdek de vloeiende en dynamische lijnen die geaccentueerd worden

door de verchroomde sierstrip* op de voorschermen, die lijkt door te lopen in de roestvast stalen dakbogen.

6 * Afhankelijk van de uitvoering.



EEN STERKE  PERSOONL IJKHE ID.

Het zelfverzekerde karakter van deze auto wordt versterkt door het glanzend zwarte dak

behorend bij de carrosserieafwerking Black Diamond*. Aan de achterzijde zorgt de zwarte

sierlijst voor een ultramodern accent dankzij de geïntegreerde led-achterlichten in de vorm

van 3 rode opaliserende klauwen die dag en nacht branden.

* Afhankelijk van de uitvoering optioneel of standaard. 9

GEMAAKT OM EROP U IT  TE  TR EK K EN .

De brede stootlijsten, grotere bodemvrijheid, grote wielen en aerodynamische dakrails geven de

auto een robuuste uitstraling, terwijl de hoge taillelijn extra dynamiek aan het ontwerp geeft.

8



VEROVER DE RUIMTE .
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EEN TOETS  VAN PERFEcT IE .

Bij deze auto is elk detail erop gericht een gevoel van welzijn te geven. De belangrijkste

comfortfuncties, zoals de autoradio, de airconditioning, het navigatiesysteem, de

voertuiginstellingen, de telefoon of de mobiele apps, zijn toegankelijk via elegante 

verchroomde “toggle switches” waarvoor de luchtvaart als inspiratiebron diende.

HET  SPEKTAKEL  z IT  OOK VAN b INNEN .

Nooit eerder was het zo verleidelijk om op avontuur te gaan. De nieuwe Peugeot i-Cockpit® van de 3008

biedt u een 100% digitale omgeving met een 8 inch capacitief touchscreen, een te configureren en te

personaliseren digitaal head-up instrumentenpaneel, een compact stuurwiel met geïntegreerde

bedieningstoetsen en een elektronische selectiehendel van de automatische versnellingsbak.

1 2
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L AAT  UW GEVOEL  SPREKEN .

Vertrouw uw innerlijke rust toe aan de i-Cockpit® Amplify*. Verander van interieurambiance door te kiezen voor

de Boost- of de Relax-modus. Geniet van de heerlijke parfums van Scentys, pas de intensiteit van de

sfeerverlichting aan, wijzig de schermkleuren, profiteer van de specifieke voorzieningen van het Driver Sport

Pack... en dat alles comfortabel gezeten in een stoel met een 8-puntsmassagefunctie**.

* Uitsluitend op GT Line en GT (zie separate brochure).
** Indien de optie Massagefunctie wordt meebesteld.14

R IJDEN IN  H IG H  DEF IN IT ION .

Voor de bestuurder wordt op het te configureren en te personaliseren

digitale head-up instrumentenpaneel, met een schermdoorsnede van

12,3 inch, de belangrijkste rij-informatie weergegeven.



I NTENSE SENSATI ES .
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GA z ITTEN 
VOOR EEN ULT IEME  ERVARING .  

Ga volledig op in uw reis en ervaar de bijzonder aanvoelende materialen

en het  hoge geluidscomfort. Genietend van het licht dat door het grote

panoramische schuif-/kanteldak* naar binnen valt, zit u in een

comfortabel steun gevende stoel terwijl uw favoriete muziek perfect

wordt weergegeven door het premium hifisysteem van Focal®. 

* Afhankelijk van de uitvoering optioneel of niet leverbaar.



NAVIGAT IE  IN  3D.

Het Peugeot Connect Nav 3D-navigatiesysteem geeft een levensecht beeld en is intuïtief te

bedienen. Op het touchscreen of op het digitale head-up instrumentenpaneel wordt dankzij de

connectiviteit van de TomTom®-services alle voor het rijden nuttige informatie in real time

weergegeven (verkeer, weer, parkeergelegenheden, tankstations).

2 1

Dankzij de Mirror Screen-functie kan het scherm van uw smartphone worden weergegeven op het 8 inch touchscreen

zodat u tijdens het rijden gebruik kunt maken van apps die compatibel zijn met Apple CarPlayTM, MirrorLink® of

Android Auto*. In de tussentijd kan uw smartphone draadloos worden opgeladen**.

* Alleen gecertificeerde mirrorlink® -, apple carplaytm- of android auto-apps (beschikbaar vanaf voorjaar 2017) kunnen, afhankelijk van de app, zowel bij stilstaande auto als tijdens het rijden worden
gebruikt. tijdens het rijden kunnen bepaalde functionaliteiten van deze apps echter geblokkeerd zijn. voor bepaalde typen content die gratis beschikbaar zijn op uw smartphone, moet een
gelijkwaardige betaalde mirrorlink® -, apple carplaytm- of android auto-app worden gedownload. 
De Mirror Screen-functie werkt met de technologie MirrorLink® in combinatie met telefoons met Android-, BlackBerry- en Windows Phone-besturingssysteem en compatibiliteit met MirrorLink®, met de
technologie Apple CarPlayTM in combinatie met telefoons met iOS-besturingssysteem en met de technologie Android Auto in combinatie met telefoons met Android-besturingssysteem, op voorwaarde
dat de gebruiker een telefoonabonnement met internettoegang bij zijn provider heeft afgesloten. Ga voor meer informatie naar http://www.peugeot.nl/mirror-screen/
** Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar - Alleen apparaten die compatibel zijn met de norm Qi kunnen via inductie worden opgeladen.

ONbEPERKTE  cONNEcT IV ITE I T.



EEN VOORbEELDIG  R I JGEDRAG.
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Met de 3008 hoeft u niet te kiezen tussen stijl en rijplezier. Ondanks zijn grotere 

bodemvrijheid en hogere zitpositie heeft deze SUV een uitmuntend rijgedrag en

een exacte besturing voor een ultiem gevoel van controle  en veiligheid.

De in de stad zo wendbare nieuwe Peugeot 3008 SUV voelt zich ook buiten de gebaande wegen

thuis dankzij de Advanced Grip Control*. Met de draaiknop op de middenconsole kunt u

gemakkelijk die instelling kiezen die het beste past bij de ondergrond. En dankzij de bijbehorende

Hill Assist Descent Control houdt u ook op steile afdalingen de controle over uw auto.

22 * Uitsluitend leverbaar op de Allure 1.2 PureTech 130 met handgeschakelde versnellingsbak.

bL IJF  ELKE  S ITUAT IE  MEESTE R !



GOED GEZELSCHAP.



bEScHERMD R IJDEN .

Voor een nog comfortabelere en veiligere reis is de nieuwe Peugeot 3008 voorzien

van onder andere een bandenspanningscontrolesysteem, een opschakelindicator,

een schokabsorberende carrosseriestructuur, zes airbags en de connectiviteit van

Peugeot Connect SOS en Assistance.

27
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NOOIT  ALLEEN AcHTER HET  STUUR .

De rijhulpsystemen van de nieuwe Peugeot 3008 zijn als het ware uw zesde zintuig. Voor een

optimaal gevoel van veiligheid kunt u onder andere vertrouwen op: de Snelheidsadviesfunctie,

de Active Safety Brake met Distance Alert*, het Active Lane Departure Warning System*, de

Dodehoekbewaking*, de Vermoeidheidsherkenning* en Grootlichtassistent*. Op een aantal

versies met EAT6 automaat is bovendien adaptieve cruise control met STOP-functie leverbaar.

* Onderdeel van het Pack Safety Plus. Optie of standaard afhankelijk van het uitrustingsniveau.   



INGEBOUWDE INTELLIGENTIE .
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MAGIScH .

De handen vol? Met de handige handsfree achterklepbediening* gaat de achterklep

automatisch open of dicht. Een korte voetbeweging onder de bumper is voldoende om

het systeem in werking te zetten... en u het leven te vergemakkelijken.

* Afhankelijk van de uitvoering optioneel of niet leverbaar.32

cR EËER  UW E IGEN RU IMTE .

Met het Magic Flat-systeem en de in twee delen (2/3 - 1/3) neerklapbare achterbank kunt u de

ruimte achterin volledig naar eigen wens indelen. Bovendien is de laadvloer geheel vlak als de

achterbank is neergeklapt. Al uw vrijetijdsspullen kunt u gemakkelijk kwijt dankzij de

kofferbakbodem die in twee standen kan worden gezet.
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EN PERFEcT  GE ÏNTEGREERD.

Op het in de bagageruimte te monteren “Dockstation*” kan de elektrische step

worden vastgezet en tijdens het rijden worden opgeladen.

* Als accessoire leverbaar - Zie www.cycles.peugeot.com voor meer informatie.

M ObIL ITE IT  OPNIEUW U ITGEVONDEN.

Peugeot weet de wereld te verrassen met een nieuw product voorzien van een

elektrische stepondersteuning: de Peugeot Micro e-Kick*. Dit handige en innovatieve

product is een originele en verantwoorde oplossing om in alle vrijheid de laatste

kilometers naar uw eindbestemming af te leggen.

34 * Als accessoire leverbaar - Zie www.cycles.peugeot.com voor meer informatie



VERKEN DE WERELD.



bENzINEMOTOR PU RETEcH 130  S&S

De PureTech-driecilinderbenzinemotoren van de 3008 hebben dankzij het lagere gewicht en de kleinere afmetingen een beter

rendement. Deze motoren bieden rijplezier en prestaties van hoog niveau, zonder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid

en de levensduur. De 1.2 PureTech 130 S&S is in zijn categorie voor de vierde keer gekozen tot Motor van het Jaar. Hij heeft een

CO2-uitstoot vanaf 117 g/km. Ook deze motor kan worden gekoppeld aan de automatische transmissie EAT8.

39

D IESELMOTOR  bLUEH DI  1 3 0  S &S

De BlueHDi-dieselmotoren van de 3008 combineren uitstekende prestaties met een minimale belasting van het milieu. Deze motoren

combineren op unieke wijze de SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction) met het roetfilter met additief (FAP) waarmee het

brandstofverbruik wordt verlaagd, de CO2-uitstoot tot maximaal 124 g/km beperkt blijft, de NOx-uitstoot met tot wel 90% afneemt en 99,9%

van de roetdeeltjes wordt tegengehouden.

38
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ONbEPERKTE  MOGEL IJKHEDEN .

Voor de nieuwe Peugeot 3008 heeft u een ruime keuze aan accessoires,

zodat u ongeacht waar u uw auto voor gebruikt of ongeacht uw

levenswijze de auto volledig aan uw eigen wensen kunt aanpassen. Om

van het avontuur uw eigen avontuur te maken. 

1. Mattenset in velours
2. Verchroomde buitenspiegelkappen
3. Fietsendrager op trekhaak
4. Aluminium pedalen en voetsteun, type GT
5. Windgeleiders
6. Skidrager op dakstangen



3

2

4

KIES  UW E IGEN ST IJL .

42

Creëer de warme en elegante sfeer die bij u past door een keuze te

maken uit het aanbod van stoffen of lederen* bekledingen.

1. Leder Claudia Mistral* (optie)

2. Stof MECO (Access en Active)

3. Stof PIEDIMONTE (Allure)

4. Stof EVRON (Allure)

1

* de achterkant van de stoelen, de centrale armsteun en de deurpanelen zijn
uitgevoerd in hoogwaardig kunstleder
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Gris Artense*Blanc Banquise

Bleu Magnetic*Blanc Nacré**

Noir Perla Nera*Gris Amazonite*

Metallic Copper*

17“ lichtmetalen velg
CHICAGO

18“ lichtmetalen velg
LOS ANGELES

19“ lichtmetalen velg
WASHINGTON

44

cARROSSER IEKLEUREN

Kies uit de tien beschikbare carrosseriekleuren die kleur 

die bij uw karakter past.

WIELPLATEN EN  VELGEN

Bepaal de uitstraling uw auto met een van de vijf stalen of

lichtmetalen velgen van 17, 18 of 19 inch die gespoten of

tweekleurig en gepolijst kunnen zijn afhankelijk van

uitvoering of motorisatie.

* Metaallak
** Speciale vernismetaallak

Gris Hurricane

Rouge Ultimate**

17“ wielplaten
MIAMI



– Hoofdkantoor: 163-167, avenue Georges Clémen-
ceau 92000 Nanterre, Frankrijk. AssurOneGroup en
Avanssur vallen onder het toezicht van ACPR (Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 61, rue Tait-
bout 75439 Parijs 9, Frankrijk. Peugeot Assurance is een
gedeponeerd handelsmerk van Peugeot.
(4) Vanaf de eerste toelatingsdatum van uw Peugeot tot
de einddatum van de commerciële fabrieksgarantie.
(5) Bij een pechgeval waarbij de auto niet meer gebruikt
kan worden (uitgezonderd een probleem met de accu of
de brandstof, een lekke band en storingen die door Peu-
geot Assistance worden gedekt uit hoofde van de fa-
brieksgarantie of een Peugeot-servicecontract) en bij
een ongeval (waarna de auto niet meer gebruikt kan
worden) in Nederland. De pechhulp wordt alleen gele-
verd als de laatste onderhoudsbeurt is uitgevoerd in het
Peugeot-netwerk. Geldt niet voor ambulances, le-
sauto’s, taxi’s, leaseauto’s en huurauto’s alsmede de
bestuurders en inzittenden daarvan en auto’s bestemd
voor betaald personenvervoer.
(6) Overeenkomstig artikel L.541-2 van de Franse mi-
lieuwet
(7) Ruildelen zijn onderdelen die zijn gereviseerd volgens
een extreem streng revisieproces. De onderdelen zijn af-
komstig van auto’s van het merk Peugeot die in het net-
werk zijn gerepareerd.
(8) Technature is een compleet assortiment van milieu-
vriendelijke reinigings- en onderhoudsproducten voor
uw auto. De Technature-producten bestaan voor 80%
tot 100% uit natuurlijke grondstoffen. Deze producten
voldoen aan de strenge Europese norm 648/2004/CE
met betrekking tot de biologische afbreekbaarheid van
schoonmaakmiddelen.
De informatie en illustraties die in deze brochure voor-
komen, zijn gebaseerd op de technische gegevens zoals
bekend op het moment van drukken van dit document.
De gepresenteerde uitrustingselementen zijn afhankelijk
van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.
Peugeot kan in het kader van permanente productver-
betering op elk gewenst moment de technische gege-
vens, de uitrusting, de opties en de kleuren wijzigen. De
huidige stand van de techniek maakt het niet mogelijk
de kleuren waarheidsgetrouw in deze brochure weer te
geven. Neem voor nadere uitleg of meer informatie
contact op met uw Peugeot-dealer. Niets uit deze bro-
chure mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van
Automobiles Peugeot worden gereproduceerd

46

ALT IJD  TOT  UW D IENST.

NETWERK EN SERVICES
Als u voor een Peugeot kiest, weet u dat er een 
uitgebreid netwerk van dealers voor u klaarstaat. 
Hun ontvangst, professionaliteit, moderne uitrusting 
en kwaliteit van de dienstverlening staan borg voor te-
vreden klanten. U kunt er zeker van zijn dat de Peugeot-
dealer een specialist is die naar u luistert, 
uw wensen begrijpt en daarop vakkundig reageert. 
Is dat niet de beste basis voor een langdurige vertrou-
wensrelatie?

VOOR UW ZEKERHEID (1)

FABRIEKSGARANTIE
Uw nieuwe auto wordt geleverd met een commerciële
garantie van 2 jaar tegen elke fout in de fabricage, 
op onderdelen en arbeidsloon en zonder kilometerbe-
perking, een garantie van 12 jaar tegen doorroesten van
binnenuit en een lakgarantie van 
3 jaar.

SERVICECONTRACTEN VAN PEUGEOT
Het Peugeot Zekerheids Plan biedt drie unieke en aan
uw persoonlijke situatie aangepaste formules om zorge-
loos te rijden. U kiest zelf de mate van dekking; van
pechhulpverlening tot reparatie en van het vervangen
van aan slijtage onderhevige onderdelen tot het onder-
houd. En u heeft altijd het voordeel van de kwaliteitsga-
rantie van Peugeot.

PEUGEOT ASSURANCE (3)

Als aanvulling op de exclusieve dienstverlening van het
Peugeot-netwerk biedt Peugeot Assurance u een allrisk-
autoverzekering waarmee u met een veilig gevoel op
weg kunt en die een optimale beschikbaarheid en servi-
cekwaliteit biedt. Bij Peugeot Assurance bent u ervan
verzekerd dat uw auto bij uw eigen Peugeot-dealer of
een andere erkend reparateur van het Peugeot-netwerk
kan worden gerepareerd met originele onderdelen,
waarbij aan alle eisen voor het behoud van de fabrieks-
garantie wordt voldaan. Maak een afspraak met uw
Peugeot-dealer voor een gratis persoonlijke offerte of
bel: 024-366 56 93 (op werkdagen van 8.00 tot 20.00
uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur).

PEUGEOT ASSISTANCE (4)

Onvoorziene omstandigheden onderweg kunnen 
met één telefoontje (2) worden opgelost (in de Europese
Unie en in 12 andere landen of gebiedsdelen).  
Peugeot Assistance helpt u bij onvoorziene omstandi-
gheden. In het geval van pech of een ongeval kunt u, tot
uw auto 8 jaar oud is, 24 uur per dag 
en 7 dagen per week gebruikmaken van de diensten 
van Peugeot Assistance, bel 0800 - 023 17 33.(5)

PRIVATE LEASE
Met Private Lease van PEUGEOT rijdt u volkomen zor-

geloos in een nieuwe PEUGEOT. Voor een vast maand-
bedrag, waarbij alles is inbegrepen: reparatie & onder-
houd, uw allriskverzekering, de wegenbelasting én
24-uurs pechhulp. U hoeft alleen nog maar te tanken.
Onderhoud en reparatie gebeurt door uw PEUGEOT-
dealer. Wel zo makkelijk en vertrouwd! En de inruilprijs
voor uw eventuele huidige auto? Die ontvangt u op uw
bankrekening! Heeft u interesse in jarenlang zorgeloos
rijplezier zonder investering vooraf en zonder nare ver-
rassingen achteraf? Bezoek dan uw PEUGEOT-dealer
voor een goed gesprek over Private Lease. Of kijk op
www.peugeot.nl/privatelease voor een maatwerk bere-
kening. U heeft de keuze uit alle uitvoeringen, kleuren,
opties van de door u gewenste PEUGEOT

PEUGEOT LEASE & FINANCE
Onbezorgd op weg. Kilometer na kilometer. En uw PEU-
GEOT verkoper staat altijd voor u klaar. Hij is niet alleen
uw vertrouwde aanspreekpunt, hij regelt voor u ook de
beste financiering en het beste leasecontract. Want hij
zit direct aan de bron, dus gunstiger kan het niet: lease-
vormen op maat, waaronder uiteraard operational
lease en financial lease en snel te regelen leningen met
altijd concurrerende tarieven.

AFTERSALES-SERVICE VAN PEUGEOT
Uw auto laten onderhouden bij het Peugeot-netwerk
heeft vele voordelen. U kunt er zeker van zijn dat de
werkzaamheden vakkundig door professionals worden
uitgevoerd, waarbij gebruikgemaakt wordt van onderde-
len die geschikt zijn voor uw Peugeot. Onze technici,
technisch specialisten en schadeherstellers krijgen ge-
regeld trainingen in de nieuwste technologieën en ken-
nen het Peugeot-gamma door 
en door. Er wordt gebruikgemaakt van speciale appara-
tuur en speciaal gereedschap dat door de fabrikant is
goedgekeurd. U profiteert van de Peugeot-garantie, met
één jaar op zowel onderdelen als arbeidsloon in het ge-
hele Peugeot-netwerk. 
We beschikken voor elke auto over onderdelen die vol-
doen aan de eisen van de fabrikant. De door Peugeot
opgestelde reparatieprocedures en -normen worden
strikt nageleefd. De gebruikte lakken en producten vol-
doen aan de eisen van de fabrikant 
en de anti-corrosiebescherming wordt niet beschadigd.

VOOR UW PLEZIER
PEUGEOT BOUTIQUE
Een uitgebreid aanbod aan accessoires en originele
Peugeot-uitrusting die specifiek voor uw auto zijn 
ontwikkeld. Maar ook een selectie van speciale 
Peugeot-geschenken voor uzelf of om cadeau te doen,
op http://boutique.peugeot.com.

PEUGEOT OP INTERNET
Ontdek de wereld van Peugeot op internet. 
Ga naar: http://www.peugeot.com. U kunt ook 
rechtstreeks de Nederlandse internetsite bezoeken:
http://www.peugeot.nl.

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Nadat u uw nieuwe auto afgeleverd heeft gekregen of er
in onze werkplaats werkzaamheden aan uw auto zijn
uitgevoerd, kunt u binnen enkele dagen een uitnodiging
krijgen tot het plaatsen van een review en een 
uitnodiging tot deelname aan het uitgebreide klantte-
vredenheidsonderzoek. Wij verzoeken u een review te
plaatsen en/of het Klanttevredenheidsonderzoek in te
vullen. Aan de hand van uw antwoord(en) op de vragen
kan Peugeot de kwaliteit van zijn dienstverlening nog
verder verbeteren.

VOOR HET MILIEU
Het Peugeot-netwerk zet zich dagelijks in voor een beter
milieu door: 
- Afval op basis van grondstoffen en risico’s gescheiden
in te zamelen zodat het kan worden verwerkt door ges-
pecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven.
- Het ophalen en verwerken van het afval toe te vertrou-
wen aan door de overheid (6) erkende afvalbedrijven
voor een optimale recycling en verwerking van het
afval.
- Rekening te houden met de risico’s van het gebruik
van chemische producten door strenge veiligheidsregels
na te leven of deze producten te vervangen door milieu-
vriendelijke producten.
- U milieuvriendelijke producten aan te bieden zoals de
Peugeot-ruildelen (7) of het assortiment Technature-on-
derhoudsproducten (8).

(1) Vraag uw Peugeot-dealer om meer informatie over
de voorwaarden van deze contracten, garanties en
diensten.
(2) In Nederland belt u 0800 - 023 17 33. In Europa belt
u +31 (0)20 - 654 55 36 (lokaal tarief)/uitgezonderd op
snelwegen.
(3) De presentatie van de dekkingen van de Peugeot As-
surance-producten en de verwerking van de contracten
worden uitgevoerd door AssurOneGroup, verzekering-
sagent, vereenvoudigde naamloze vennootschap met
een eigen vermogen van € 2.191.761,- RCS Paris 193 –
Hoofdkantoor: 4, rue Lamennais 75008 Parijs, Frankrijk
– Inschrijvingsnummer bij het Franse register van verze-
keringstussenpersonen (ORIAS): 07 003 778
(www.orias.fr). Dekkingen ondergebracht bij Avanssur,
een naamloze vennootschap vallend onder het Franse
verzekeringsrecht, met een eigen vermogen van €
67.155.752,86, ingeschreven bij het Registre du Com-
merce et des Sociétés (de Franse Kamer van Koophan-
del) van Nanterre onder het nummer 378 393 946 RCS


