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DIZAINS KĀ ATKLĀJUMS

Jūsu gaidītajam krosoveram piemīt nevainojams līdzsvars starp raksturu un robustumu. Tā priekšējā 
daļā jūs varat atklāt radiatora režģi ar hromētajām šķautnēm, ko ietver halogēna lukturi ar asu un 
caururbjošu skatienu, vai arī izšķirties par labu Full LED* tehnoloģijas izsmalcinātajiem, kaķiskajiem 
lukturiem kopā ar gravēto rūtaino radiatora režģi. Atklājiet sev plūstošo un dinamisko līniju, ko 
akcentē elegants hromēts** spārna ieliktnis, kuru savukārt pagarina nerūsējošā tērauda jumta loka 
dekoratīvā uzlika.

ELEGANCES IEMIESOJUMS

Jau no pirmā acu uzmetiena šis jaunā veida krosovers rada sajūtu harmoniju 
un augstākās klases izjūtas, jo tajā ir atrasts ļoti precīzs proporciju līdzsvars un 
visa tā apdare ir pilnībā pārdomāta. Robustums un mūsdienīgums šeit ir izteikts 
ar stilu, ko akcentē izstrādātais, garais un robotais motora pārsegs.

*Kā izvēles iespēja tikai “Allure” aprīkojuma līmenī. 
**Standarta aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.
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RADĪTS PĀRBAUDĪJUMIEM.

Jaunā krosovera Peugeot 3008 magnētiskais dizains valdzina un spēcīgi pauž savu 
novatorisko temperamentu. Platie aizsargi, paaugstinātais klīrenss, lielie riteņi un 
profilētie jumta stieņi tam piešķir spēcīgu stāju, ko papildina paaugstināta virsbūves 
viduslīnija, radot sparīgāku iespaidu. 

SPĒCĪGA PERSONĪBA

Atklājiet sev šo smalko un izlēmīgo raksturu ar spīdīgi melno jumtu: jumts “Black 
Diamond”*. Aizmugures daļā melnā gaismas josla tam piešķīrusi ultra modernu stila 
akcentu, lai varētu iekļaut 3 opāla sarkanas krāsas nagu formas LED gaismas, kas ir 
iedegtas gan dienā, gan naktī.

*Kā papildu aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijām
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PLAŠU TERITORIJU IEKAROTĀJS
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IZRĀDE TURPINĀS ARĪ INTERJĒRĀ

Nekad vēl nav piedāvāta skaistāka telpa, lai dotos piedzīvojumā. Ar savu jauno Peugeot i-Cockpit® 
krosovers 3008 jūs aicina atklāt 100 % digitālu pasauli, kas aprīkota ar kapacitatīvo 8” skārienjūtīgo 
ekrānu, konfigurējamu* un personalizējamu** 12,3” digitālo paneli, kas paceļas acu augstumā, un 
kompakto stūri ar iebūvētām vadības ierīcēm un elektrificētu* automātiskās pārnesumkārbas vadību.

PILNĪBAS PIESKĀRIENS

Šeit katra detaļa ir pārdomāta tā, lai radītu labsajūtu. Izmantojot elegantos 
hromētos “Toggles Switches”* tumblerus, kuri izveidoti, iedvesmojoties no 
aviācijas tehnoloģijām, pa rokai ir pieejamas tādas galvenās komforta funkcijas 
kā radio, gaisa kondicionētājs, automašīnas parametri, tālrunis vai mobilās 
lietojumprogrammas.

*Standarta aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.
** Vēlams darbības veikt, kad automašīna ir pilnībā apstādināta.

*Aviācijas tipa impulsa pārslēgi — standarta aprīkojumā vai nav pieejami atkarībā no versijas.



AUGSTAS IZŠĶIRTSPĒJAS VADĪBA

Šajā pilnībā augsto tehnoloģiju vidē konfigurējamais* un personalizējamais* 12,3” digitālais panelis acu augstumā jūsu redzeslaukā jums 
parāda visu jūsu maršrutā būtisko informāciju.

*Vēlams darbības veikt, kad automašīna ir pilnībā apstādināta.

ĻAUJIET RUNĀT JŪSU SAJŪTĀM

Uzticiet savu iekšējo komfortu īstenam maņu orķestra diriģentam: i-Cockpit® Amplify*.
Mainiet** salona vides noskaņu ar “Boost” vai “Relax” režīmu. Izbaudiet “Scentys” izsmalcinātos aromātus; mainiet** 

noskaņas apgaismojuma, ekrānu krāsu intensitāti; izbaudiet “Driver Sport Pack”*** aprīkojuma pārsteidzošās īpatnības... — 
ērti iekārtojoties 8 punktu masāžas sēdekļos*.

*Kā papildu aprīkojums pieejams tikai “Allure” aprīkojuma līmenī.
*Vēlams darbības veikt, kad automašīna ir pilnībā apstādināta.

***Uzziniet par to vairāk www.peugeot.pays — kā papildu aprīkojums tikai “Allure” aprīkojuma līmenī.
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PAPILDU PIEREDZE
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IEKĀRTOJIETIES, LAI GŪTU 
MAKSIMĀLU PIEREDZI  
Ļaujiet ceļam jūs apņemt un desmitkāršot jūsu 
sajūtas ar izcilu taustes un akustisko komfortu. 
No lielās panorāmas tipa jumta lūkas* plūstošajā 
gaismā jūs vadāt savu automašīnu, ērti iekārtojies 
dziļajos sēdekļos, un Hi-Fi Premium FOCAL® sistēma 
augstā precizitātē atskaņo jūsu mūziku. Atklājiet sev 
franču akustisko rokrakstu. 

*Kā papildu aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijām.



NEIEROBEŽOTI SAVIENOJUMI

Tagad jūsu viedtālrunis tiek parādīts 8”skārienjūtīgā ekrānā, izmantojot “Mirror Screen” funkciju, lai varētu lietot ar “Apple 
CarPlayTM”, “MirrorLink®” vai “Android Auto”* saderīgas lietojumprogrammas. Un jūsu viedtālruņa uzlāde notiek bez vada**.

NAVIGĀCIJA 3 DIMENSIJĀS

Ar savienoto 3D navigāciju jūsu maršruts kļūst reālāks un 
intuitīvāks. Skārienjūtīgajā ekrānā vai digitālajā panelī, 
pateicoties “TomTom®” pakalpojumu savienojamībai, acu 
augstumā tiek parādīti visi braukšanai būtiskie notikumi 
(satiksme, meteoroloģiskā informācija, autostāvvietas, degvielas 
uzpildes stacijas) reālajā laikā.

* Tikai “MirrorLink®”, “Apple CarPlayTM” vai “Android Auto” (pieejamas, sākot no 2016. gada beigām) sertificētas lietojumprogrammas darbojas, automašīnai stāvot vai braucot, atkarībā no 

SITUĀCIJAS. Braucot dažas attiecīgo lietojumprogrammu funkcijas ir liegtas. Dažu veidu saturam, kas var būt pieejams jūsu viedtālrunī bez maksas, var būt nepieciešams „MirrorLink®“, „Apple 

CarPlayTM“ vai „Android Auto“ sertificētas ekvivalentas lietojumprogrammas maksas abonements. 

Funkcija “Mirror Screen”, atkarībā no situācijas, darbojas, izmantojot “MirrorLink®” tehnoloģiju tālruņiem ar Android, BlackBerry un Windows phone sistēmu, kas saderīgi ar “MirrorLink®” 

vai “Apple CarPlayTM” (tālruņiem ar iOs sistēmu), vai “Android Auto” tehnoloģiju (tālruņiem ar Android sistēmu), ar nosacījumu, ka tālruņa abonements ietver sava operatora nodrošinātu 

interneta piekļuvi. Papildu informācija pieejama: http://services.peugeot.fr/decouvrir-mirror-screen/

**Standartaprīkojumā, kā papildu aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas — uzlāde notiek ar indukcijas palīdzību ierīcēm, kas saderīgas ar Qi standartu.
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SAGLABĀJIET KONTROLI

Būdams veikls pilsētā, jaunais krosovers Peugeot 3008 ar prieku izpaužas arī ārpus ierastajiem ceļiem, izmantojot “Advanced 
Grip Control”* sistēmu. Viena kustība ar grozāmo pārslēgu centrālajā konsolē — un jūsu saķeres režīms acumirklī pielāgojas 
grūtākiem apstākļiem. Ar atjautīgo “Hill Assist Descent Control”* sistēmu jūs saglabājat savu meistarību pat visstāvākajās 
nogāzēs.

PRIEKŠZĪMĪGA UZVEDĪBA

Vairs nekādu grūtību, izvēloties starp stilu un braukšanas prieku. Ar paaugstināto klīrensu un paaugstināto 
vadītāja pozīciju šis krosovers atklāj izcilu uzvedību uz ceļa un precīzu stūres vadību, radot reibinošas 
meistarības un drošības sajūtas.

*Kā papildu aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijām
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DROŠĪBAS KALNGALS
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PIE STŪRES — NEKAD VIENS

Jaunā krosovera Peugeot 3008 palīgsistēmas kā pret ceļu vērsta sestā 
maņa dod izcilu drošības sajūtu: ātruma ierobežojuma zīmju atpazīšanas 
un brīdinājuma sistēma, “Active Safety Brake” ar “Distance Alert”* 
sistēmu, aktīvā braukšanas joslu uzraudzības sistēma*, aktīvā aklās zonas 
noteikšanas sistēma*, vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēma*, adaptīvā 
kruīza kontrole ar apturēšanas funkciju* u.c.

*Standarta aprīkojumā, kā papildu aprīkojums vai nav pieejams atkarībā 
no versijas.



IEBŪVĒTĀ GUDRĪBA
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IZVEIDOJIET SAVU TELPU

Izmantojot “Magic Flat” sistēmu un tās 2/3-1/3 nolokāmo vienlaidu sēdekli, kas 
padara pieejamu līdzenu grīdu, izveidojiet savu strukturētu vai bagātīgu iekšējo telpu. 
Kārtojiet savas lietas atbilstoši savai izklaidei un vajadzībām ar pārsteidzošo divās 
pozīcijās bīdāmo grīdu un iekraujiet pat ļoti garus priekšmetus, novietojot pasažiera 
sēdekli galdiņa pozīcijā.

KĀ MAĢIJA 

Aizņemtas rokas? Nekas. Izmantojiet atjautīgo brīvroku aizmugures apakšējo vāku* un jums 
atliks tikai noskatīties, kā tas atveras vai aizveras pats, lai palīdzētu jums vieglāk iekraut 
visas jūsu mantas. Ātra kustība ar kāju zem aizmugurējā bampera un bagāžas nodalījums 
atveras elektroniski... padarot jūsu dzīvi daudz vienkāršāku.

*Kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijām



IZPĒTĪT PASAULI



BlueHDi

3008 modeļa BlueHDi Euro6 dīzeļdzinēji* apvieno paaugstinātu veiktspēju ar ierobežotu izmešu daudzumu. Apvienojot 
ekskluzīvā veidā SCR tehnoloģiju (Selective Catalytic Reduction) ar FAP (daļiņu filtrs) ar papildpiedevu, BlueHDi dzinēji ļauj 
samazināt degvielas patēriņu, kura CO2 izmešu līmenis ir no 100 līdz 121 g/km, līdz pat 90 % samazināt slāpekļa oksīdu 

(NOx) izmešu līmeni un līdz 99,9 % likvidēt sīkās daļiņas.

*Saskaņā ar ES apstiprināšanu.
Patēriņš pilsētā (l/100 km) : no 4,7 – 5,5  –  CO2 izmeši (g/km): no 110 līdz 141
Patēriņš ārpus pilsētas (l/100 km) : no 3,5 – 4,4 CO2 izmeši (g/km): 92* līdz 111

Vidējais degvielas patēriņš (l/100 km) : no 4,0 –  4,8 CO2 izmeši (g/km): 100* līdz 121

PureTech.

3008 modeļa trīs cilindru PureTech Euro6* benzīna dzinēji panāk lielāku efektivitāti, jo tiem ir samazināts svars 
un izmēri. Tie jums nodrošina unikālu braukšanas prieku un augstākā līmeņa sniegumu, neapdraudot drošību un 

izturību. 1,2 l PureTech 130 S&S dzinējs tika izraudzīts par 2016. gada dzinēju sava kategorijā un uzrāda CO2 izmešu 
daudzumu, sākot no 115 g/km. Tas var būt uzstādīts kopā ar jauno automātisko pārnesumkārbu EAT6.

*Saskaņā ar ES apstiprināšanu
Patēriņš pilsētā (l/100 km) : no 6,0 līdz 6,4 – CO2 izmeši (g/km): 139* līdz 148

Patēriņš ārpus pilsētas (l/100 km):  no 4,3 līdz 4,9 – CO2 izmeši (g/km): 99* līdz113
Vidējais degvielas patēriņš (l/100 km) :  no 5,0 līdz 5,5 – CO2 izmeši (g/km): 115* līdz 127

M6: 6 pārnesumu manuālā pārnesumu kārba.

EAT6: Jaunā 6 pārnesumu (Efficient Automatic Transmission 6)

S&S: Stop un Start

Atbilstoši direktīvai Nr. 99/100/CE

M6: 6 pārnesumu manuālā pārnesumu kārba.

EAT6: Jaunā 6 pārnesumu (Efficient Automatic Transmission 6)

S&S: Stop un Start

Atbilstoši direktīvai Nr. 99/100/CE
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PĀRNESUMKĀRBA M6/EAT6

MAKSIMĀLAIS GRIEZES MOMENTS 300 Nm pie 1750 apgr./min

PIEEJAMAIS GRIEZES MOMENTS no 1750 līdz 3750 apgr./min

PATĒRIŅŠ PILSĒTĀ (l/100 km)** no 4,7 līdz 4,9

PATĒRIŅŠ ĀRPUS PILSĒTAS (L/100 KM) ** no 3,5* līdz 3,9

VIDĒJAIS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ (l/100 km)** no 4* līdz 4,3

CO2  IZMEŠI (g/km) no 101 līdz 127

PĀRNESUMKĀRBA M6/ EAT6

MAKSIMĀLAIS GRIEZES MOMENTS 230 Nm pie 1750 apgr./min

PIEEJAMAIS GRIEZES MOMENTS no 1750 līdz 5500 apgr./min 

PATĒRIŅŠ PILSĒTĀ (L/100 KM) ** no 6 līdz 6,4

PATĒRIŅŠ ĀRPUS PILSĒTAS (l/100 km) ** no 4,5* līdz 4,9

VIDĒJAIS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ (l/100 km)** no 5,1* līdz 5,5

CO2 IZMEŠI (g/km) no 104 līdz 148

1,2 l PureTech 130 S&SBlueHDi dzinējs: 1,6 L BlueHDi 120 S&S
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Neatkarīgi no jūsu galamērķa un dzīvesveida ar jauno krosoveru Peugeot 3008 jums 
tiek piedāvāta vesela papildpiederumu un aprīkojuma pasaule. Lai piedzīvojumu 
padarītu par savu piedzīvojumu.

1. Filca paklāju komplekts ar velūra virspaklāju

2. Hromēti atpakaļskata spoguļu korpusi

3. Velosipēdu turētājs uz sakabes āķa

4. GT tipa alumīnija pedāļi un kājas balsts

5. Gaisa deflektori

6. Slēpju turētāji uz jumta stieņiem

3008 UN BEZGALĪGĀS IESPĒJAS

1

4 5

2

3

6



1. CLAUDIA melna āda*
2. MECO melns tekstils
3. MISTRAL melna āda/tekstils
4. GUERANDE pelēka āda/tekstils

*Āda un citi materiāli: papildu informāciju par 
ādas apdari skatīt tehniskajos raksturlielumos, kas 
pieejami pārdošanas pārstāvniecībā vai interneta 
vietnē: www.peugeot.lv
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SAVU STILU 
IZVĒLIETIES PATS

2

3

51

Izveidojiet siltu un elegantu vidi, kas jums patīk, 
izmantojot mūsu salona auduma vai ādas* 
apdares izlasi.  
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UZDODIET TONI

Izvēlieties jūsu temperamentam piemērotāko krāsu 
toni no mūsu hromatiskās desmit krāsu gammas.

UN VISU SASKAŅOJIET

Piešķiriet galveno akcentu ar vienu no pieciem 
dekoratīvo uzliku modeļiem vai 17, 18 vai 19 collu 
izmēra diskiem: krāsotajās vai divtoņu dimanta 
efekta versijās.

*Standarta aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.
**Kā papildu aprīkojums.

*Standarta aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.
**Kā papildu aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijām.

17” metāla disks ar 
dekoratīvo uzliku MIAMI*

17” vieglmetāla disks 
CHICAGO*

18” vieglmetāla disks 
DETROIT*

18” vieglmetāla disks 
LOS ANGELES*

19” vieglmetāla disks 
WASHINGTON*

Sarkans ULTIMATE* PERLAMUTRA balts* Zils MAGNETIC* Smilškrāsas PYRITE* Metālisks CUPRITE*

Pelēks HURICANE* Balts BANQUISE* Pelēks ARTENSE* Pelēks SMART* Melns PERLA NERA**
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Izlemjot par labu Peugeot, jūsu rīcībā ir plašs pakalpojumu tīkls, kuru raksturo pilnīga pievēršanās 
lietai, visu nepieciešamo iekārtu esamība un pakalpojumu neapstrīdama kvalitāte – tas viss jūsu 
lielāka apmierinājuma nodrošināšanai. Jūs vienmēr varat būt drošs, ka kontaktējieties ar savas nozares 
profesionāļiem, kas jūs uzklausīs, izpratīs jūsu vajadzības, un atradīs risinājumus. Peugeot ir viss, kas 
nepieciešams, lai iegūtu uzticību un radītu pamatus ilgstošai sadarbībai.

Šajā katalogā ietvertā informācija un atainotās ilustrācijas balstās uz šīs brošūras sastādīšanas brīdī zināmajiem tehniskajiem 
datiem. Aprakstītais aprīkojums atkarībā no modeļa versijas ir pieejams vai nu pamata vai papildu aprīkojumā. Ņemot vērā pastāvīgo 
Peugeot produktu attīstīšanas politiku, ir jābūt gatavam tam, ka ražotājs jebkurā brīdī var mainīt ar saviem produktiem saistītos 
tehniskos datus, papildu aprīkojuma klāstu un piedāvāto krāsu gammu. Diemžēl pašreizējās fotogrāfiju drukai izmantojamā tehnika 
neļauj pietiekami precīzi atainot krāsu toņus. Lai iegūtu jebkādus papildu precizējumus vai papildu informāciju, gaidīsim jūs tuvākajā 
Peugeot tirdzniecības pārstāvniecībā. Šajā katalogā esošās informācijas reproducēšana bez Automobiles Peugeot atbilstoša satura 
skaidras atļaujas ir aizliegta.

JŪSU SIRDSMIERA NODROŠINĀŠANAI 
RAŽOTĀJA GARANTIJA
Papildus garantijai pret 
slēptajiem
defektiem, PEUGEOT 
automobiļiem piešķir 3 gadu vai 
100 000 kilometru nobraukuma 
garantiju (izņ. izslēdzošo 
nosacījumu gadījumā) pret 
visiem ražošanas defektiem no 
jaunā automobiļa nodošanas 
jums vai jūsu pārstāvim 
datumam. 

PEUGEOT ASSISTANCE – 
PAKALPOJUMU TĪKLS
Ja, esot Eiropā, nonāc 
negaidītā situācijā, 24 stundas 

diennaktī un 365 dienas gadā  
tev ir iespēja piezvanīt Peugeot 
Assistance.

PEUGEOT KLIENTU LĪGUMI
Lai jūs varētu braukt ar 
mierīgu sirdi, Peugeot 
papildus garantijai piedāvā arī 
profilakses kopšanu un apkopi 
– trīs unikālas un individuālas 
paketes, lai jūs varētu braukt 
bez raizēm.  No klientu atbalsta 
līdz automobiļa salabošanai 
iespējamo problēmu gadījumā, 
no nodilušo detaļu nomaiņas 
līdz apkopei. Jūs varat izvēlēties 
tieši savam automobilim 

nepieciešamās izdarāmās 
darbības. Un tam vienmēr ir 
Peugeot garantija.

PEUGEOT ORIĢINĀLO 
REZERVES DAĻU 
PIEDĀVĀJUMS
Kvalitāte, drošība un izturība- 
visas mūsu piedāvātās Peugeot 
oriģinālās rezerves daļas ir 
jūsu drošības nodrošināšanai 
tiek pakļauta stingrai kontrolei 
un pārbaudei. Peugeot tīklam 
pievienojušos pārstāvniecību 
piedāvātājām oriģinālajām 
rezerves daļām tiek piemērota 
viena gada garantija.

PEUGEOT – UZŅĒMĒJU 
RĪCĪBĀ
Peugeot nozīmē arī jaunu 
pieeju pakalpojumu 
piedāvāšanā uzņēmumiem 
ar autoparku. Neatkarīgi 
no autoparka sastāva, 
piedāvājam jums: autoparka 
transportlīdzekļu piedāvājumu, 
finanšu risinājumus, apkopi un 
administrēšanu.
Papildu informācijas 
saņemšanai gaidīsim jūs 
tuvākajā Peugeot tirdzniecības 
pārstāvniecībā.

VĒL VAIRĀK PRIEKA

PEUGEOT BUTIKS
Peugeot butikā atradīsit 
visu nepieciešamo papildu 
aprīkojumu un piederumus, kas 
ir izstrādāti īpaši Peugeot.
Piedāvājam jums arī plašu 
zīmola produktu klāstu, kas 
iepriecinās jūs pašus, bet būs 
arī labi piemēroti dāvanām.

PEUGEOT INTERNETS
Visu ar Peugeot saistīto 
informāciju atradīsit internetā, 
mūsu mājas lapās:
www.peugeot.com
www.peugeot.lv

KLIENTA APMIERINĀTĪBAS 
MĒRĪŠANA
Uzņēmums TNS Emor var 
tev piezvanīt pēc darbnīcas 
apmeklējuma. Atbildot uz 
viņu uzdotajiem jautājumiem, 
sniegsi savu ieguldījumu 
Peugeot pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanā.

TIRDZNIECĪBAS UN APKOPES 
TĪKLS UN PAKALPOJUMI


