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N O W Y S U V P E U G E OT 3 0 0 8 G T
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Peugeot od ponad 200 lat jest symbolem wysokiej jakości

zmysły. Ergonomia, materiały i stała łączność ze światem
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które dają najwyższą przyjemność z jazdy oddziałując na wszystkie
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SIŁA UWODZENIA

RASOWY DESIGN

DOSKONAŁA RÓWNOWAGA

Poznaj nowy wymiar SUV-a. Od pierwszego spojrzenia daj się uwieść drapieżnym i dynamicznym

Każda część nadwozia nowego Peugeot 3008 GT wskazuje na sportowy, dynamiczny charakter

kształtom przedniej części nadwozia z grillem wykończonym satynowym chromem, który płynnie

auta. Proporcje samochodu, jego poszerzone nadkola i 19” felgi aluminiowe obniżają optycznie

przechodzi w reﬂektory przednie Peugeot Full LED Technology.

sylwetkę, nadając jej agresywności. Ekskluzywnego charakteru dodają autu wysmakowane detale
– chromowane lusterka boczne, smukłe aluminiowe relingi dachowe i miedziane monogramy GT.
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S P O R TO W A E L E G A N C J A

D Y S K R E T N A P E R F E K C J A D E TA L I

Perfekcyjny dobór wykończenia elementów nadwozia nadaje nowemu Peugeot 3008 GT

Siła nowego 3008 GT polega na dopracowaniu nawet najmniejszych detali. Ich mnogość możesz odkrywać

niepowtarzalny charakter. Dach Black Diamond pokryty czarnym lakierem, podkreślony stalową listwą

przez kolejne godziny spędzone z tym niesamowitym autem. Podwójne chromowane końcówki wydechu,

zakończoną charakterystycznym spojlerem, unikalne malowanie Coupe Franche zarezerwowane

eleganckie emblematy GT czy lusterka boczne wyświetlające na podłożu logotyp marki to tylko niektóre

dotychczas dla modeli na wskroś sportowych czy pas, wykończony fortepianową czernią, łączący tylne

z nich.

światła przypominające pazury lwa podkreślają atrakcyjną i spójną stylistykę auta.
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NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA

TWORZYMY TECHNOLOGIE …

…I NOWOCZESNE WNĘTRZA

Dzięki drugiej generacji Peugeot i-Cockpit® odkryj całkowicie cyfrowy świat. 8” centralny ekran dotykowy, panel

Dzięki niesamowitemu i-Cockpit® Amplify, dostosuj wnętrze do swojego nastroju. 2 tryby:

wirtualnych zegarów ponad kompaktową wielofunkcyjną kierownicą, i elektryczna dźwignia automatycznej skrzyni

„Boost”i „Relax”pozwalają wybrać perfumy, opracowane wspólnie z ﬁrmą Scentys, uwalniane

biegów, to tylko niektóre detale zaawansowanego technologicznie wnętrza. Ergonomia i styl to dwa główne atuty

przez dyfuzor zapachów, zmienić intensywność oświetlenia Ambient, czy też zmodyﬁkować

wnętrza nowego Peugeot 3008 GT.

wygląd wirtualnych zegarów. Rozkoszuj się najwyższej jakości wnętrzem wykonanym z
wyraﬁnowanych materiałów, takich jak dębowe drewno, Alcantara, skóra Nappa czy przeszycia
w kolorze Aiknite przywodzące na myśl miedź lub złoto.
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EMOCJE HD

P R Z Y G OT U J S I Ę N A N I E Z A P O M N I A N E P R Z E Ż Y C I A

HARMONIA ZMYSŁÓW

Nowy Peugeot 3008 GT od pierwszej sekundy pozwala kierowcy skoncentrować się na

Odsłoń szklany dach i pozwól wpłynąć do wnętrza promieniom słońca, zanurz się głęboko

doznaniach płynących z jazdy. Włącz silnik i daj się ponieść zmysłom dzięki bezprecedensowej

w fotelach, a 8-punktowy masaż zadba o Twoją wygodę podróżowania, włącz wysokiej

łatwości prowadzenia i ciszy panującej we wnętrzu.

jakości system Hi-Fi FOCAL® Premium i odkryj ulubione brzmienia na nowo.
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NIEOGRANICZONA ŁĄCZNOŚĆ

Podłączenie smartfona do systemu multimedialnego auta jest niezwykle proste.
Dzięki zastosowaniu Mirror Screen wykorzystującego protokoły Apple CarPlay™,
MirrorLink® lub Android Auto*, możesz obsługiwać swoje aplikacje na ekranie
auta podczas, gdy Twój smartfon jest ładowany bezprzewodowo (standard
Qi 1.1) w specjalnie przygotowanej do tego kieszeni w konsoli środkowej. Dzięki
nowej nawigacji satelitarnej Peugeot Connect NAV, która stale utrzymuje
połączenie z internetem informacje takie jak korki, pogoda, parkingi czy ceny
paliw automatycznie pojawią się na ekranach nowego Peugeot 3008 GT.

*Tylko certyﬁkowane aplikacje APPS MirrorLink®, Apple CarPlay™ lub Android Auto (dostępne w 2017 r.) funkcjonują
poprawnie podczas postoju i jazdy. podczas jazdy niektóre funkcje aplikacji będą wyłączone. Część zawartości
może być darmowa lub płatna. Smartfon może wymagać płatnej subskrypcji do niektórych aplikacji.
Funkcja mirror screen działa poprawnie poprzez protokół MirrorLink® dla kompatybilnych smartfonów z systemem
operacyjnym Android, poprzez protokół Apple CarPlay™ (dla systemu operacyjnego iOS) oraz poprzez Android
Auto (dla systemu operacyjnego Android).
Telefon musi posiadać dostęp do internetu poprzez operatora sieci komórkowej.

18

UTRZYMAJ KONTROLĘ
Śnieg, błoto, piach to warunki, w których nowy Peugeot 3008 GT sprawdza się doskonale dzięki technologii Grip Control.
Pokrętło na konsoli centralnej pozwala kierowcy wybrać jeden z 5 trybów pracy tym samym dostosowując typ przeniesienia
napędu pomiędzy kołami przednimi. Dodatkowo występujący w pakiecie Advanced Grip Control system Hill Assist Descent
Control daje możliwość ultraprecyzyjnej kontroli zjazdu nawet z najbardziej stromych wzniesień.
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GWARANCJA BEZPIECZEŃST WA

A N I O Ł S T R ÓŻ
Niczym szósty zmysł, pełen pakiet systemów wspomagania prowadzenia
nowego Peugeot 3008 GT czyni go najbezpieczniejszym autem
w segmencie: system monitorowania ograniczeń prędkości, system
awaryjnego hamowania Active Safety Brake, system aktywnego
monitorowania martwego pola, system aktywnego monitorowania pasa
ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, adaptacyjny tempomat
z funkcją STOP, to tylko niektóre z elementów wyposażenia, które zwiększają
bezpieczeństwo pasażerów.
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MOBILNOŚĆ NA NOWO

P R O S TOTA U Ż Y T K O W A N I A

POKŁADOWE INNOWACJE

Dostosuj przestrzeń we wnętrzu auta do Twoich potrzeb dzięki systemowi składania siedzeń Magic Flat (składanie foteli

Jako twórca innowacyjnych rozwiązań miejskiej mobilności, Peugeot zaskakuje nowym hybrydowym

jednym ruchem ręki), a dzielona tylna kanapa stworzy płaską przestrzeń załadunkową. Większą modularność zapewnia

pojazdem – hulajnogą Peugeot Micro e-Kick. Dzięki elektrycznemu silnikowi pozwala pokonać

również system dwupoziomowej podłogi z funkcją wysuwania, a długie przedmioty mogą być przewożone dzięki

ostatni etap podróży cicho, komfortowo i ekologicznie, a stacja dokująca umieszczona w bagażniku

składanemu do pozycji stolika fotelowi pasażera z przodu. Chcesz otworzyć bagażnik, ale nie masz wolnej ręki? Dzięki

auta naładuje hulajnogę w czasie jazdy samochodem.

sprytnej funkcji bezdotykowego otwierania klapy bagażnika jednym ruchem stopy możesz go otworzyć, załadować
lub rozładować bagaże i zamknąć bagażnik bez potrzeby odstawiania pakunków. Proste rozwiązanie, które ułatwi Ci życie.

28

29

2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6
Skrzynia biegów:

EAT6

Maks. moment obrotowy (Nm):

400

Dostępność maks. mom. obrotowego:

od 2,000 do 3,750

Zużycie paliwa (l/100 km)
W cyklu miejskim:

5,5

W cyklu pozamiejskim:

4,4

W cyklu mieszanym:

4,8

Emisja CO2:

od 114 do 142 g/km

LW I E S E R C E

MOC WRAŻEŃ
Nowy Peugeot 3008 GT jest napędzany oszczędnym i nowoczesnym silnikiem 2.0 BlueHDi 180 KM S&S połączonym z automatyczną skrzynią
biegów EAT6. Ta jednostka napędowa, zarezerwowana jest dla tej ekskluzywnej wersji, nadaje jej niepowtarzalny charakter, najlepszą dynamikę
i przyjemność z jazdy – wartości uosabiające założenia aut GT.
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STYL ZALEŻY OD CIEBIE
3

Elegancki, sportowy, a może łączący te cechy? Zdecyduj jaki
charakter ma mieć Twój nowy Peugeot 3008 GT korzystając
z akcesoriów dedykowanych do tego modelu.
1. Zestaw dywaników z gęstym włosiem.
2. Chromowane lusterka boczne.
3. Bagażnik rowerowy montowany na haku.
4. Aluminiowy podnóżek i pedały.
5. Owiewki boczne.
6. Bagażnik dachowy na narty.

32

4

5

7

6

PERFEKCJA
W KAŻDYM CALU
Stwórz wnętrze zgodnie z Twoim gustem dzięki wyborowi najwyższej
jakości tkanin podkreślonych miedzianymi przeszyciami i dębowymi
wykończeniami kokpitu.
1. Tapicerka półskórzana + Alcantara® Mistral z miedzianymi przeszyciami
2. Tapicerka skórzana Nappa Mistral z miedzianymi przeszyciami
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N A D A J TO N . . .
Wybieraj spośród 8 kolorów nadwozia
i 3 unikalnych dwukolorowych wersji Coupe
Franche.

Szary Cumulus

Szary Amazonite

Czarny Perla Nera

Miedziany Cuprite

Biały Nacre

Niebieski Magnetic

Czerwony Ultimate

Szary Amazonite / Czarny Perla Nera

Szary Cumulus / Czarny Perla Nera

Miedziany Cuprite / Czarny Perla Nera

Szary Hurricane

... I SKOMPONUJ SWOJEGO
N O W E G O P E U G E OT 3 0 0 8 G T
Nadaj ostatni szlif swojemu nowemu Peugeot
3008 GT wybierając jeden z 3 wzorów felg.

19” dwukolorowe felgi aluminiowe
BOSTON

36

19” dwukolorowe felgi aluminiowe
NEW YORK

18” dwukolorowe felgi aluminiowe
LOS ANGELES
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UMOWY SERWISOWE
Umowy Serwisowe Peugeot to
unikalna oferta skierowana do
Klientów,
którzy
chcą
szczególnie zadbać o swój
samochód i cieszyć się
spokojem finansowym i technicznym aż przez 5 lat.
Oferta:
1. Przedłużenie – proste
rozwiązanie, aby przedłużyć
gwarancję umowną,
2. Przedłużenie + Obsługa
– rozwiązanie dodatkowo
pozwalające
zaplanować
bieżącą obsługę samochodu,
3. Utrzymanie Plus – pełna
oferta usług Peugeot w
zakresie utrzymania Państwa
pojazdu przez cały okres
Umowy.

Wraz z podpisaniem Umowy
otrzymują Państwo:
• Spokój:
bezpieczeństwo
panowania nad budżetem
związanym z użytkowaniem
pojazdu,
• Różne formy płatności:
możliwość opłacenia umowy gotówką lub kartą,
w miesięcznych ratach (przy
zakupie samochodu) lub
w systemie abonamentowym (przy zakupie pojazdu
w leasingu),

• Dostępność: ponad 6000
punktów
serwisowych
Peugeot w 42 krajach na
obszarze Europy,
Peugeot
• Bezpieczeństwo:
Assistance Plus 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu,
obsługa
• Profesjonalizm:
samochodu przez wykwalifikowanych pracowników Autoryzowanej Sieci Peugeot,
• Wartość: wyższa waloryzacja
samo-chodu przy odsprzedaży,

możliwość
• Elastyczność:
przedłużania
parametrów
umowy w przypadku zmiany
stylu jazdy,
zapewnienie
• Mobilność:
samochodu zastępczego na
czas przeglądów okresowych
i awarii pojazdu,
• Wygoda: Kompletne mycie
samochodu po przeglądzie,
• Możliwość cesji kontraktu
przy odsprzedaży samochodu.

KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEGO PEUGEOT
Kredyt Peugeot od 4 kwietnia
2005 roku jest oferowany przez
Banque PSA Finance Oddział w
Polsce należący do Grupy PSA
Peugeot Citroën.
Banque PSA Finance oferuje

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie
pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii
Europejskiej. Dane na temat modeli i ich
parametrów odnoszą się do wersji
obowiązującej w momencie wydania katalogu
i nie mogą być traktowane jako
postanowienia umowne. Przedstawione
kolory nadwozia są przybliżone, gdyż techniki

swoje usługi finansowe w 23
krajach świata i jest częścią
drugiego co do wielkości
koncernu samochodowego
w Europie.
Banque PSA Finance Oddział w

druku nie pozwalają na wierną reprodukcję
barw. Peugeot zastrzega sobie prawo
wprowadzania bez uprzedzenia zmian
parametrów
przedstawionych
modeli,
bez obowiązku aktualizacji niniejszego
katalogu.

Polsce łączy w sobie międzynarodowe doświadczenie wraz
ze
znajomością
polskich
realiów prawno-finansowych,
co pozwala oferować produkty
kredytowe na zakup

Samochody Peugeot podlegają recyklingowi
i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
innymi przepisami dotyczącymi wymogów
ochrony środowiska, a materiały uzyskane
w drodze recyklingu są wykorzystywane
w produkcji sprzedawanych wyrobów.
Demontażu samochodów i ich zużytych

samochodów odpowiadające
najbardziej
wymagającym
klientom.

części dokonuje się zgodnie z przepisami
o odpadach. Peugeot zapewnia rozwój
w zakresie możliwości osiągania przez
pojazdy wymaganego przepisami ochrony
środowiska poziomu odzysku i recyklingu.

