
NOVÝ PEUGEOT 3008
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Nový Peugeot 3008 si zachovává všechny své původní silné 

stránky a s elegancí sobě vlastní modernizuje svůj vzhled. 

Výrazným prvkem této přeměny jsou nové přední světlomety, 

díky nimž je světelná identita vozu nezaměnitelná při pohledu 

zepředu i zezadu. 

Kokpit a technologická výbava vozu jsou pro řidiče velmi inspirativní 

a umožňují mu naplno využívat dynamický potenciál vozu 3008, 

který je v dané kategorii na té nejlepší úrovni.

Nové technologie, kterými je vůz 3008 vybaven, podporují nejen 

jeho dynamiku, ale také praktičnost používání. Údaje jednotlivých 

funkcí se na Head-up displeji zobrazují barevně odlišené a jsou tak 

rychleji čitelné. Zadní kamera monitoruje prostor za vozem  

a usnadňuje řidiči manévrování. 

Nový crossover 3008 je robustní a spolehlivý vůz, s kterým zažijete 

neopakovatelné okamžiky.



NOVÁ 
ZKUŠENOST



SÍLA
&
CHARAKTER



Nový PEUGEOT 3008 vás upoutá svou elegancí a moderním 

stylem, který podtrhují i nová světla a světlomety. Technologické* 

a do detailu propracované přední světlomety důmyslně využívají 

jemných kontrastů – tmavou masku oživují zářící denní LED světla 

a zdůrazňují charakteristický světelný rukopis značky PEUGEOT. 

Při pohledu zezadu tmu protínají tři červené „drápy“. 

Nová přední maska vyvolává dojem robustnosti. Karoserii 

ohraničují výrazné oblouky podběhů vyplněné stylovými koly. 

Osobitý design a ochranitelský charakter nového vozu 3008 

zdůrazňují také mohutné blatníky, kryty pod dveřními prahy 

a chrániče podvozku z oceli s reliéfem, který vytváří zajímavý 

světelný efekt. 

*Podle zvolené verze v základní výbavě nebo na přání



Všestranný a fl exibilní PEUGEOT 3008 se pružně přizpůsobí 

všem podmínkám, v kterých se ocitne. Pomocí systému Grip 

Control®* nastavíte podle sjízdnosti vozovky způsob pohonu 

vozu. Systém upraví parametry podle typu terénu, ve kterém 

se pohybujete, ale kontrolu nad řízením vozu nechává stále 

plně na řidiči. 

Na výběr máte režim Sníh, Terén, Písek a ESP standard/OFF. 

Ve všech uvedených režimech řízení je pohon vozu 

uzpůsobený konkrétnímu typu povrchu a vy se můžete těšit na 

vzrušující zážitky za volantem svého nového vozu 3008. 

Stylový otočný ovladač umístěný uprostřed středové konzole potěší 

milovníky technologií i moderního designu. Nový PEUGEOT 3008 

vybavený speciálními pneumatikami Mud &Snow** vás spolehlivě 

doprovodí na cestě za všemi vašimi oblíbenými aktivitami.  

*Na přání podle zvolené verze a úrovně výbavy - nelze pro motory s automatickou 

převodovkou a 1.6 VTi 120 k MAN5. ** Bláto a sníh



Sníh Terén PísekStandard ESP OFF

GRIP
CONTROL®*





Za volantem nového vozu 3008 se rázem ocitnete v exkluzivním 

kokpitu s vytříbeným designem. Pozice při řízení je mimořádně 

příjemná – je zvýšená, ale současně vám poskytne stejně 

dynamické zážitky z jízdy, na jaké jste zvyklí u vozů typu hatchback.

Na mírně skloněné palubní desce se snoubí ušlechtilé materiály 

s moderními technologiemi a výsledkem je velmi elegantní celek. 

Dekorativní prvky a stylové madlo podtrhují osobitý charakter  

celého interiéru. 

Užijte si příjemně prosvětlenou a dokonale ergonomicky 

uspořádanou kabinu, v níž se každý ovladač nachází přesně 

tam, kde ho čekáte. Informace důležité pro řízení vozu jako je 

rychlost, upozornění tempomatu a omezovače rychlosti, údaje 

systému Distance Alert®* (kontrola bezpečného rozestupu mezi 

vozy) se zobrazují na výsuvném Head-up displeji* umístěném  

v zorném poli řidiče.

Pomocí impulzních ovladačů Toogles Switches, které ovládáte 

pouhými konečky prstů, nastavujete mimo jiné také parametry 

zobrazení na výsuvném displeji a funkci Distance Alert®*.  

Na výsuvné obrazovce můžete sledovat informace navigačního* 

systému, palubního počítače a asistenčních parkovacích* systémů.

KONTROLA & POTĚŠENÍ 

*Podle zvolené verze v základní výbavě, na přání nebo není k dispozici



TECHNOLOGIE



Technologická výbava pro vyšší bezpečnost

Zadní kamera*

Zadní kamera je asistenční systém, který vám výrazně usnadní 

parkování. Aktivuje se automaticky při zařazení zpětného chodu. 

Obraz z kamery a pohyb vozu řidič sleduje na obrazovce na 

palubní desce a manévrování je tak bezpečnější a jistější.

Měření volného místa*

Parkování s novým vozem 3008 je opravdu hračka! Systém 

měření volného místa vyhledá vhodné parkovací stání, 

informuje vás, zda je možné na místo zaparkovat, a ohodnotí 

obtížnost manévru.

Parkovací asistent*

Na přítomnost překážky před nebo za vozem upozorní systém 

řidiče prostřednictvím graického znázornění a zvukového 

signálu, jehož frekvence se mění v závislosti na vzdálenosti vozu 

od předmětu.

Elektrická parkovací brzda**

Ke zvýšení vašeho pohodlí se elektrická parkovací brzda při 

vypnutí motoru automaticky sepne a při rozjezdu se uvolní. 

Je spojená s funkcí Hill Assist (pomoc při rozjezdu ve svahu), 

která na dvě vteřiny udrží vůz stojící ve svahu bez pohybu  

a pomůže vám rozjet pohodlně a bez stresu.

*Podle zvolené verze v základní výbavě, na přání nebo není k dispozici
**Věnujte pozornost doporučením pro používání v návodu k obsluze vozu.



Užijte si představení velkého formátu! Barvy a úžasné výhledy do 

okolí promění každou vaši cestu v nezapomenutelný zážitek. 

PEUGEOT 3008 s panoramatickou střechou o rozměru 5 m2 

a zatmaveným sklem vás uvádí do nové dimenze. V příjemně 

osvětlené a vzdušné kabině vládne uvolněná atmosféra zasvěcená 

pohodě a objevování nových horizontů.



RAMATICKÝ 
PANO 

VÝHLED



Vynalézavá variabilita, důmyslný tříúrovňový zavazadlový prostor, 

zadní sklopné sedadlo… vůz 3008 se vždy přizpůsobí a zjednoduší 

vám život!

V kabině máte k dispozici celou řadu praktických a diskrétních 

úložných prostorů včetně kapes ve dveřích a chlazené přihrádky  

ve středové loketní opěrce, které jsou ideálními místy pro vaše CD 

nebo 1,5l láhev vody. 

Tři úrovně podlahy zavazadlového prostoru

1.  Maximální objem, abyste mohli využít největší možnou přepravní 

kapacitu.

2.  Dokonale rovná podlaha, která navazuje na otevřenou spodní část 

víka a sklopená zadní sedadla.

3.  Podlaha v úrovni zavřené spodní části víka umožňuje zakrýt 

předměty a zavazadla uložená ve spodní části zavazadelníku.

Objem zavazadlového prostoru se tak pohybuje v rozmezí od 512 l 

(432 dm3 VDA, pod kryt) až po 1604 l (1241 dm3 VDA) včetně úložných 

prostorů po stranách zavazadlové části. Se sklopeným opěradlem 

sedadla spolujezdce vpředu můžete přepravovat předměty dlouhé  

až 2,62 m.

Magická variabilita zadních sedadel dělených v poměru 2/3 – 1/3

Pomocí ovladačů, které jsou umístěny v zavazadlovém prostoru, 

lze dělená zadní sedadla jednoduše sklopit, čímž získáte ještě větší 

přepravní prostor. Řada dalších úložných prostorů je k dispozici také 

uvnitř kabiny vozu, stejně jako přenosná lampička a tři 12V zásuvky.

VARIABILITA & ZAVAZADLOVÝ 

PROSTOR

1

2

3









PEUGEOT A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Peugeot neustále rozšiřuje svou nabídku vozů s nízkými emisemi 
– více než polovina celosvětově prodaných vozů značky má emise 
CO

2
 nižší než 140 g/km. Těchto výsledků bylo dosaženo díky 

účinným technologiím, v jejichž zavádění je Peugeot světovou 
jedničkou: i ltr pevných částic FAP (uveden v roce 2000 s modelem 
607) dnes najdeme u většiny dieselových motorů a celkem bylo 
s tímto i ltrem prodáno 2,1 milionů vozů Peugeot (snižuje emise 
nespálených částic o 99,9 %), revoluční technologie Stop & Start, 
vývoj nové generace motorů HDi…

ZODPOVĚDNOST PŘI ŘÍZENÍ VOZU

Aerodynamické tvary vozu 3008 a jeho snížený proi l byly 
navrženy s ohledem na optimalizaci spotřeby paliva (koei cient 
Cx: 0,296). PEUGEOT 3008 může být navíc vybaven pneumatikami 
s velmi nízkým valivým odporem, které se rovněž významnou 
měrou podílejí na snižování spotřeby. Konkrétní informace získáte 
v následující tabulce.

HDi FAP

Technologie HDi je spojená s velice účinným systémem snižování 
emisí - i ltrem pevných částic (FAP). Jedná se o samočisticí zařízení, 
které snižuje množství pevných částic ve výfukových plynech 
dieselových motorů na hranici měřitelnosti a dělá z nich ekologicky 
„čisté“ motory.





STRUKTURA KAROSERIE

Zesílená struktura karoserie vozu 3008 je maximálně odolná, aby 

všem cestujícím na palubě zajistila optimální ochranu.

AIRBAGY

Pasažéry vozu 3008 chrání v případě nárazu 6 airbagů:

•   čelní airbagy, které se nafouknou během 5 ms, chrání řidiče

a spolujezdce a zamezí vymrštění těla vpřed.

•   boční airbagy vpředu jsou umístěné v armatuře opěradel 

předních sedadel a vzadu v bočním obložení. V případě nárazu 

vyplní prostor mezi tělem cestujícího a dveřním dílem.

•   hlavové airbagy, které spolu s bočními airbagy snižují riziko 

úrazu hlavy.

ESP

Díky aktivní bezpečnostní výbavě se všechny verze vozu 3008 

vyznačují prvotřídními dynamickými vlastnostmi. Systém ESP 

(Electronic Stability Program) koordinuje dynamickou kontrolu 

stability s protiprokluzovým systémem kol (ASR), aby se vůz 

nedostal do smyku a řidič neztratil nad řízením kontrolu.

TEMPOMAT

Tempomat je součástí sériové výbavy všech verzí 3008.

ODPRUŽENÍ A SYSTÉM DYNAMIC ROLLING CONTROL®*

(SYSTÉM SPŘAŽENÍ TLUMIČŮ) 

Bohaté zkušenosti značky v oblasti vývoje podvozkových částí se 

promítly i do kvality přední a zadní nápravy vozu 3008 

a jeho jízdních vlastností, které dosahují úrovně klasických 

verzí hatchback. 

Dynamic Rolling Control* omezuje příčné výkyvy karoserie 

a zvyšuje tak komfort a dynamiku jízdního projevu. Systém 

hydraulického spřažení zadních tlumičů umožňuje dosáhnout 

optimálního kompromisu mezi pohodlím a stabilitou karoserie 

v zatáčce.

*Pouze pro verze s motorem 2.0 HDi

TECHNOLOGIE PRO VAŠI OCHRANU



PEUGEOT CONNECT SOS*

Peugeot rozšiřuje službu tísňového volání v Evropě. Když jde 

o vteřiny a potřebujete rychlou pomoc, můžete se spolehnout 

na PEUGEOT CONNECT SOS*.

Automatické tísňové volání: při aktivaci airbagů nebo 

pyrotechnických předpínačů bezpečnostních pásů je tísňové volání 

odesláno automaticky, bez zásahu řidiče.

PEUGEOT CONNECT SOS* lokalizuje polohu vozu, kontaktuje 

posádku a vyšle na místo potřebnou pomoc. Komunikace může 

probíhat v mateřském jazyce majitele vozidla.

Manuální odeslání tísňového volání: pokud je někdo ve voze 

svědkem nebo obětí krizové situace (nevolnost, napadení), může 

rychle vyslat tísňové volání PEUGEOT CONNECT SOS*. Stačí 

stisknout tlačítko SOS umístěné na palubní desce (po dobu 3 s).

V současnosti je služba PEUGEOT CONNECT SOS* k dispozici 

ve 13 evropských zemích: Francie, Německo, Itálie, Španělsko, 

Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Švýcarsko, Rakousko, 

Velká Británie, Dánsko a Polsko.

* V ČR není služba prozatím dostupná



BARVY KAROSERIE

Modrá Bourrasque Šedá Aluminium

Černá Perla Nera Šedá Vapor Grey

Červená Rubi

METALICKÉ BARVY

(na přání)

PERLEŤOVÁ BARVA (na přání)

Bílá Nacré



Kryty 17” ATAX Hliníková kola 16” ISARA 
pouze ve spojení s doplňkem 

na přání Grip Control®

HLINÍKOVÁ KOLA & KRYTY

Hnědá Rich Oak

STANDARDNÍ BARVA

Bílá Banquise Hliníková kola 17” ARIEGA 
s odlesky

Hliníková kola 18” ICAUNA 
s odlesky

Šedá Shark



1



ČALOUNĚNÍ

2 3

4 5

7.

1 Polokožené čalounění Mistral 

2 Látkové čalounění Grikol Mistral

3 Látkové čalounění Grikol Guérande

4 Látkové čalounění Sibayak Tramontane

5 Polokožené čalounění Guérande

6 Kožené čalounění Guérande*

7 Kožené čalounění Tramontane*

8 Celokožené čalounění Tramontane*

* Sedadla jsou potažená kůží a dalšími materiály. Podrobné 
informace najdete přímo u svého koncesionáře Peugeot  
nebo na internetových stránkách www.peugeot.cz.

6 7
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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 Nosič kol na příčné střešní nosiče

2 Hliníková kola 18” Oxallys

3  Chromované kliky dveří

4  Chromované kryty vnějších zpětných zrcátek

5 Zadní křídlo

6  Chrániče dveřních prahů z nerezavějící oceli

7 Přenosný popelník

8  Tvarované koberce

9 Koberec do zavazadlového prostoru

10 Nosič kol na tažné zařízení*

* Kola jsou pouze na ukázku, prodávají se odděleně.

3 4 5 6

7 8 9 10
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Informace o kompletní nabídce příslušenství získáte  
v obchodní síti Peugeot nebo na www.peugeot.cz



SERVISNÍ SÍŤ A SLUŽBY

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 a 12 let na 

neprorezavění karoserie.

PEUGEOT ASSISTANCE 

Jediný telefonát vyřeší nepředvídané 

situace na území všech států Evropské 

unie. Služba Peugeot Assistance je vám 

k dispozici nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 

hodin denně zdarma  

na tel.: 800 11 24 24 v rámci ČR nebo  

na tel.: +420 20 51 00 60 v případě,  

že voláte ze zahraničí.

ZELENÁ LINKA PEUGEOT

Veškeré informace o modelech a akcích 

společnosti Peugeot se dozvíte na 

bezplatné telefonní lince: 800 760 760.

SERVISNÍ SMLOUVY PEUGEOT*

Servisní prohlídky a pravidelná údržba  

– způsob, jak jezdit v klidu a s jistotou.  

Od asistenční pomoci po opravu v případě 

poruchy, výměnu opotřebovaných dílů 

v rámci údržby – úroveň poskytnutých 

služeb si zvolíte vy sami. A navíc se stále 

můžete spolehnout na kvalitu Peugeot.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

Záruka kvality, bezpečnosti a spolehlivosti – 

každý z originálních dílů Peugeot byl 

pečlivě testován a prověřován s ohledem 

na vaši bezpečnost. 

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 společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. 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. 

* Podmínky a způsoby využití těchto smluv, záruk a servisních služeb jsou uvedeny v příslušných smluvních dokumentech, které si můžete vyžádat u svého koncesionáře Peugeot.

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

PRůZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKů

Za účelem neustálého zvyšování kvality 

našich služeb vás může telefonicky 

kontaktovat naše partnerská společnost 

GfK Czech s dotazníkem hodnocení 

poprodejních služeb provedených 

na vašem voze. Jeho vyplněním přispějete 

ke zlepšení služeb poskytovaných v síti 

Peugeot. 

PRO VÁŠ KLID

PRO VAŠE POTĚŠENÍ
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