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Протягом 210 років PEUGEOT безперервно підтримує 
французькі виробничі традиції, в основі яких лежать 
якість та винахідливість. Ще ніколи PEUGEOT не 
був настільки зосереджений на розробці стильних 
автомобілів, які дають водіям новий досвід: тепер так 
легко вийти за рамки простого керування та активізувати 

всі відчуття. Від ергономіки до матеріалів та зв’язку — 
ми працювали над кожною деталлю, щоб забезпечити 
ще більш позитивні враження.
Понад усе ми хочемо запропонувати Bам свободу 
вибору, тому що люди були і завжди будуть нашим 
основним орієнтиром.

04 Дизайн PEUGEOT 3008
10 PEUGEOT 3008 гібрид
16 PEUGEOT i-Cockpit®
17 Зв’язок
20 Комфорт

24 Безпека
26 Режим 4WD
27 Grip Control
28 Двигуни
34 Кастомізація



* Дизайн, що надихає.

Я С К Р А В І Ш И Й  Д И З А Й Н *
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ДИНАМІКА

Зовнішній дизайн нового кросовера PEUGEOT 3008 підкреслює його проривний характер, баланс 

сили та плавності. Потужна та вишукана передня частина нового кросовера із безрамковою 

вертикальною решіткою радіатора та її розширеними крилами визначає естетичні коди 

майбутнього.

СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ

Фірмове освітлення, що входить навіть до базових комплектацій лінійки, включає нові ECO 

LED фари та денні ходові вогні у формі «світлових ікол», оздоблені хромом, які підкреслюють 

характер PEUGEOT та дозволяють розпізнати його з першого погляду. Для ще більшого 

посилення характеру новий кросовер PEUGEOT 3008 також можна обладнати повноцінними 

світлодіодними фарами (FULL LED) з функцією статичного спрямованого освітлення*.

* Функція статичного спрямованого освітлення, що значно покращує видимість на поворотах.
Доступна в стандартній комплектації у версіях Allure Pack, GT і GT Pack.
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ДИВОВИЖНИЙ СВІТЛОВИЙ ПІДПИС

Позаду нові фари PEUGEOT Full LED мають характерні 3D-кігті та динамічні вказівники поворотів. 

Фари покриті прозорим задимленим склом, що подовжує чорну смугу багажника з обох боків 

автомобіля і візуально збільшує задню частину для більш спортивного вигляду.

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ХАРАКТЕР

Надайте своєму новому PEUGEOT 3008 ще більше елегантності та ексклюзивності у комплектації GT та GT Pack з опцією «Black Pack». 

Передня решітка радіатора, лев «Темний хром», монограми «3008», «GT» та «PEUGEOT», рейлінги на даху виконані в атласно-

чорному кольорі, а аеродинамічний обвіс, передні крила, дах, спойлери та задня панель бампера — у глянцево-чорному.



Е Р А  І Н Н О В А Ц І Й



1312

ЕЛЕГАНТНІСТЬ ТА САМОКОНТРОЛЬ

З новим гібридним PEUGEOT 3008 Bи відразу вирушаєте у незабутню подорож. Ви будете у захваті не 

тільки від простору та комфорту, а й від тиші, потужної динаміки та плавності руху в електричному режимі. 

Новий PEUGEOT 3008 вирізняється сміливим високотехнологічним дизайном і своїми ексклюзивними 

штрихами, що віддзеркалюють інновації та сучасність.

ПРОСТА ТА ШВИДКА ЗАРЯДКА

Аби Ви могли насолоджуватися зарядом на 59 км (WLTP) в електричному режимі, до Ваших послуг 

цілий ряд рішень: вдома, на робочому місці* або у спеціальних громадських терміналах.

* На стандартній розетці (3,7 кВт, зарядний пристрій 8А), на розширеній розетці Green’up® (3,7 кВт, зарядний пристрій 16А) або на вол-боксі (7,4 кВт, 32 А)



З Б А Г А Ч Е Н И Й  Д О С В І Д
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УНІКАЛЬНІ ВІДЧУТТЯ ВІД НОВОГО i-COCKPIT® PEUGEOT

Відкрийте для себе вражаючий інтер’єр нового кросовера PEUGEOT 3008 завдяки ще більш 

сучасному PEUGEOT i-Cockpit®. Kомпактне багатофункціональне кермо пропонує більше 

чутливості та маневреності. Hовий 10-дюймовий сенсорний HD-екран, оснащений елегантними 

хромованими перемикачами, забезпечує швидкий та інтуїтивний доступ до різноманітних функцій 

комфорту. A 12,3-дюймова цифрова панель приладів тепер має високоякісний дисплей.

ЗАВЖДИ НА ЗВ’ЯЗКУ

За допомогою функції Mirror Screen* Bи можете насолоджуватися програмами зi смартфону, сумісного з Apple CarPlayTM 

або Android AutoTM, на сенсорному екрані, при цьому смартфон лежатиме на бездротовій зарядці** центральної консолі.

* Функція Mirror Screen працює за допомогою Android AutoTM (для телефонів Android), Apple CarPlayTM (для телефонів iOS) за умовами операторів мобільного зв’язку. 
Тільки ці додатки працюватимуть як у стаціонарному режимі, так і під час руху. Під час руху деякі функції відповідних програм будуть заблоковані. Для деяких типів контенту, 
який може бути безкоштовно доступний на Bашому смартфоні, потрібна підписка на еквівалентну програму, яка має сертифікат Android Auto, Apple CarPlayTM. Дізнайтеся більше 
на веб-сайті PEUGEOT своєї країни.
** Індукційна зарядка для пристроїв, сумісних зі стандартом Qi.
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ВИСОКОЯКІСНА ПОДАЧА

Головна 12,3-дюймова цифрова панель приладів обладнана високоякісним дисплеєм, який 

можна легко налаштувати* під себе. Це означає, що Ви не відводитимете погляд від дороги.

ГІБРИДНИЙ СВІТ

У своїх гібридних версіях панель приладів PEUGEOT i-Cockpit® та сенсорний екран 

виводять всю необхідну інформацію, наприклад, статистику споживання енергії 

(електричної та паливної).
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АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ

Купайтесь у світлі від великого панорамного люка*, 

занурюйтесь у масажні сидіння* AGR** та пірнайте у високоякісний 

звук преміальної аудіосистеми Hi-Fi FOCAL®*. Дивіться, як двері 

багажника* відкриваються або закриваються без участі рук, 

полегшуючи завантаження. Для активації потрібно лише швидко 

провести ногою під бампером.

Створіть власний автомобільний простір за допомогою 

функцій Magic Flat*** та трансформації заднього ряду у 

співвідношенні 2/3-1/3, який можна скласти у рівну підлогу. 

Зберігайте в автомобілі все, що потрібно для відпочинку, 

навіть дуже довгі предмети.

* Опція.
** Сидіння AGR (Aktion Gesunder Rücken: Німецька асоціація охорони здоров’я 
спини): стандартно, опція або недоступно залежно від комплектації.
*** Доступно лише для бензинових та дизельних версій PEUGEOT 3008.



Р О З У М Н І
Т Е Х Н О Л О Г І Ї
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Сучасні системи допомоги водію нового PEUGEOT 3008 

підвищують комфорт і безпеку. Вони допомагають їздити 

напівавтономно: розширене розпізнавання дорожніх 

знаків, адаптивний круїз-контроль Stop & Go* ACC, система 

позиціювання у центрі смуги руху, що сканує узбіччя доріг, 

активний моніторинг сліпих зон. Ці допоміжні засоби є 

додатковими гарантіями душевного спокою за кермом.

У нічний час ексклюзивна система «Нічне бачення»** з 

інфрачервоною камерою виявить присутність пішоходів 

або тварин на відстані до 200 м перед автомобілем, а це 

поза діапазоном фар, і попередить Вас сигналом тривоги. 

Автоматичне екстрене гальмування також спрацює, 

якщо пішоходи або велосипедисти знаходяться поблизу 

транспортного засобу вночі.

* Тільки з автоматичною коробкою передач EAT8. Стандартно, опція або 
недоступно залежно від версії.
** Нічне бачення доступне як опція у версіях GT та GT Pack.
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РОЗШИРЕНИЙ ДОСВІД

Потужна модель HYBRID4 з повним приводом захоплює подих і пропонує бездоганне зчеплення 

на мокрій, брудній, засніженій або звивистій дорозі. Це дає бездоганне зчеплення на мокрій, брудній, 

засніженій або звивистій дорозі. Якщо потужність і рівень заряду акумулятора достатні, тоді режим 

повного приводу можна використовувати і в повністю електричному режимі.

УСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ

У новому PEUGEOT 3008 доступний Grip Control*. Це пакет функцій, що складається з оптимізованого контролю тяги, спеціальних 

шин** та допомоги під час спуску з пагорба***. Це дозволяє адаптувати зчеплення до найскладніших умов: снігу, бруду або піску.

* 4 режими зчеплення: звичайний, сніг, бруд та пісок - доступні як стандартне обладнання для версій з двигуном внутрішнього згорання.
** Mud and snow. 
*** Ця система допомоги на спуску з пагорба автоматично регулює швидкість автомобіля відповідно до кута нахилу з поступовим рухом, не діючи на прискорювач або гальмо.



С И Л А  В И Б О Р У
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ПОЖВАВЛЕНИЙ ДОСВІД КЕРМУВАННЯ

Вбудовані гібридні двигуни пропонують низку нових відчуттів завдяки використанню чотирьох режимів 

руху*: ЕЛЕКТРИЧНИЙ, ГІБРИДНИЙ, СПОРТИВНИЙ та ПОВНИЙ ПРИВОД. За допомогою функції гальмування 

енергія відновлюється, коли уповільнення посилюється, щойно нога піднімається з педалі гальма, 

збільшуючи таким чином запас ходу в електричному режимі. 

ГІБРИД: НЕПЕРЕВЕРШЕНА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Новий гібридний кросовер PEUGEOT 3008 HYBRID4* (4WD, 300 к.с.).

Ємність акумулятора забезпечує до 59 км WLTP** (69 км NEDC) в електричному режимі.

* Він поєднує в собі бензиновий двигун PureTech потужністю 147 кВт / 200 к.с. та два електромотори потужністю 80 кВт / 110 к.с. 
** Зазначені показники споживання пального, викидів CO2 та запасу ходу відповідають процедурі випробувань WLTP, на підставі якої нові транспортні засоби затверджують 
з 1 вересня 2018 року. Ця процедура замінює європейський цикл керування (NEDC) – процедуру випробування, що використовувалася раніше. Завдяки більш реалістичним 
умовам випробувань споживання пального та викиди СО2, виміряні згідно WLTP, у багатьох випадках вищі порівняно з тими, що вимірюються згідно NEDC. Витрати палива, 
викиди СО2 та показники запасу ходу можуть змінюватися залежно від фактичних умов використання та від різних факторів, таких як: частота зарядки, стиль керування, 
швидкість, конкретне обладнання, опції, формат шин, зовнішня температура та тепловий комфорт на борту автомобіля. Будь ласка, зв’яжіться зі своїм дилером для отримання 
додаткової інформації. Детальніше на [веб-сайті, який кожен із брендів створив, щоб пояснити WLTP.]

* - Електричний: електричний режим до 135 км/год (нульовий рівень викидів і безшумний режим).
- Гібрид: змінна або одночасна робота двох типів двигунів залежно від зовнішніх умов та стилю керування.
- Спорт: вражаюча ефективність, яка використовує всі джерела енергії.
- Повний привод: покращена керованість, доступна лише у версіях HYBRID4 (Повний привод та спільна потужність звичайного та електричного 
двигуна у 300 к.с.).
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ДВИГУН BLUEHDI

Новий кросовер PEUGEOT 3008 виграє за рахунок широкого спектра дизельних двигунів BlueHDi та HDI, які поєднуються з 8-ступінчастою 

автоматичною коробкою передач EAT8*. BlueHDi 180 к.с., оснащений функцією Stop & Start, поєднує в собі ефективність, контрольовану витрату 

пального та задоволення від керування.

СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА І ВИКИДИ СО2
Орієнтовні дані, наведені лише для ознайомлення.
Зазначені показники споживання палива, викидів CO2 та запасу ходу відповідають процедурі випробувань WLTP, на підставі якої нові транспортні засоби затверджують з 1 вересня 2018 року. Ця 
процедура замінює європейський цикл керування (NEDC) – процедуру випробування, що використовувалася раніше. Завдяки більш реалістичним умовам випробувань споживання палива та 
викиди СО2, виміряні згідно WLTP, у багатьох випадках вищі у порівнянні з тими, що вимірюються згідно NEDC. Витрати палива, викиди СО2 та показники запасу ходу можуть змінюватися залежно 
від фактичних умов використання та від різних факторів, таких як: частота зарядки, стиль керування, швидкість, конкретне обладнання, опції, формат шин, зовнішня температура та тепловий 
комфорт на борту автомобіля. Будь ласка, зв’яжіться зі своїм дилером для отримання додаткової інформації. Детальніше на [веб-сайті, який кожен із брендів створив, щоб пояснити WLTP.] 
* EAT8 (Ефективна автоматична коробка передач 8): 8-ступінчаста автоматична коробка передач є стандартною, додатковою або недоступною опцією в залежності від двигунів та моделей. * EAT8 (Ефективна автоматична коробка передач 8).

АВТОМАТИЧНА КОРОБКА ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ EAT8

Автоматична коробка передач EAT8* з додатковими перемикачами на кермі та електричним 

управлінням забезпечує швидкі та плавні перемикання передач завдяки технології Quickshift. 

Ця оптимізація передач призводить не тільки до приємніших вражень від керування та більшого 

комфорту, а й до економії палива та зручності у використанні.



С Т В О Р И  С В І Й
В Л А С Н И Й  П Р О С Т І Р
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СТИЛЬ ОБИРАТИ ТОБІ

Практичний, розумний, зручний ...

Новий PEUGEOT 3008 пропонує широкий вибір аксесуарів для оснащення 

та захисту Вашого автомобіля. А для гібридних версій 3008 розроблено ряд 

спеціальних аксесуарів.
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ТЕПЛА АТМОСФЕРА

Тут елегантність виражається у стильних тканинах, шкірі Alcantara® або 

Nappa* з прошивкою та утеплювальною тканиною Greval Grey Alcantara** 

або Dark Lime Wood**.

1. Тканина MECO.

2. Тканина COLYN з м’ятно-зеленою прошивкою.

3. TEP/Тканина Belomca (код 73FH)®.

4. Шкіра Mistral Nappa з прошивкою Tramontane.

5. Червона шкіра Nappa.

11

55

22 33 44
* Опція. Шкіра та інші матеріали: детальну інформацію про шкіряну оббивку можна 
переглянути у технічних специфікаціях, доступних у торговій точці або на веб-сайті: 
www.peugeot.pays.
** Доступно як опція у версіях GT та GT Pack.
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Темно-синій*

ЗАДАЙ ТОН

ТА ДОДАЙ ГАРМОНІЇ

Ви можете обрати свій з палітри семи кольорів.

* Доступні в стандартній комплектації для версій ACTIVE PACK.
** Доступні в стандартній комплектації для версій ALLURE Pack / GT / GT Pack.

* Доступний в стандартній комплектації.
** Опція.

Ваш новий кросовер PEUGEOT 3008 оснащений легкосплавними 

дисками. Вони доступні в 17, 18-дюймовому варіанті для більшої 

елегантності та виразнішої індивідуальності.

CHICAGO* 17”
легкосплавні диски

LOS ANGELES** 18”
легкосплавні диски

Стальний  металік**

Cиній перламутр**

Платиновий металік**

Білий перламутр**

Чорний металік**

Червоний перламутр**



42 Ця брошура не є контрактною пропозицією чи пропозицією купівлі.
Деталі з цієї брошури заборонено використовувати без попереднього погодження з представниками PEUGEOT.

ТОРГОВО-СЕРВІСНА МЕРЕЖА,
ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ 
Коли Ви обираєте PEUGEOT, будьте певні, що Ваш автомобіль було спроєктовано та побудовано так, щоб забезпечити багато років безвідмовної 
служби. Як власник автомобіля PEUGEOT Ви також можете розраховувати на якісне обслуговування автомобіля в офіційній сервісній мережі PEUGEOT. 
Будьте певні, тут є спеціалісти, які вислухають Ваші зауваження, зрозуміють проблему, швидко й ефективно ї ї усунуть. Ці професіонали мають необхідну 
кваліфікацію, спеціальне діагностичне обладнання PEUGEOT та використовують лише оригінальні запчастини PEUGEOT.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ФІРМОВІ АКСЕСУАРИ PEUGEOT
Фірмові аксесуари PEUGEOT створені спеціально для кожної моделі брендa без жодних компромісів у функціональності чи розмірах. Крім того, всі аксесуари 
були різнобічно протестовані, щоб Ви мали впевненість у їхній високій якості.

ДЛЯ ВАШОГО СПОКОЮ ТА ВПЕВНЕНОСТІ

ГАРАНТІЯ ВІД ВИРОБНИКА 
На кожен PEUGEOT 3008 поширюється 
договірна гарантія терміном на 3 роки 
або 100 000 км в залежності від того, 
що настане раніше.
Термін гарантії на тягові батареї, 
встановлені на автомобілях з 
гібридними силовими агрегатами 
(PHEV) становить 60 (шістдесят) місяців 
або 100  000 км пробігу (в залежності 
від того, що настане раніше), зі 
збереженням мінімальної ємності 
батареї на рівні 70%.
Також автомобілі мають гарантію 
12 років від наскрізної корозії кузова 
та 3 роки гарантії на лакофарбове 
покриття. Звертайтеся до дилера 
PEUGEOT щодо детальніших умов 
гарантії.

ДОПОМОГА В ДОРОЗІ PEUGEOT 
ASSISTANCE
Всі нові автомобілі PEUGEOT 
автоматично отримують сервіс 
допомоги в дорозі PEUGEOT 
Assistance. Цей сервіс покриває 
всі несправності та неприємності, 
що мож у ть трапитися з Вашим 
автомобілем, і працює протягом 
24 годин на добу, 7 днів на тиждень, 
365 днів на рік. Сервіс допомоги в 
дорозі PEUGEOT Assistance працює 
в Україні. Він охоплює: допомогу із 
запуску автомобіля; швидкий ремонт 
у дорозі; евакуацію до найближчої 
офіційної СТО; якщо швидкий ремонт 
неможливий; автомобіль на підміну; 
консультаційні послуги i т. д. Даний 
сервіс працює протягом дії основної 
гарантії, проте його дію можна 
подовжити за допомогою сервісного 
контракту.

СЕРВІС І ПІКЛУВАННЯ ПРО ВАШ 
PEUGEOT
Будь ласка, зверніться до сервісної 
книжки для контролю технічного 
обслуговування Вашого PEUGEOT 3008 
і перегляньте графік проходження ТО.

ФІНАНСУВАННЯ ВІД СПЕЦІАЛІСТІВ
Фінансування PEUGEOT Financial 
Services пропонує широкий вибір 
гнучких, зрозумілих і вигідних 
програм для простої та швидкої купівлі 
автомобіля. Спеціалісти фінансового 
відділу PEUGEOT Financial Services 
допоможуть обрати найкращий 
варіант і нададуть друкований 
розрахунок усіх необхідних платежів.




