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Al meer dan 200 jaar staat PEUGEOT bekend om zijn kwaliteitsproducten
en innovatieve oplossingen. Vandaag de dag legt PEUGEOT al zijn ener-
gie in de ontwikkeling van auto’s met een puur design die, door alle zin-
tuigen te prikkelen, een bijzondere ervaring bieden die verder gaat dan

het rijden alleen. Aan elk detail, of het nu gaat om ergonomie, materiaal-
keuze of connectiviteit, is aandacht besteed om het rijden nog intuïtiever
te maken. En bovenal willen wij u keuzevrijheid bieden, want de mens
staat altijd bij ons centraal.
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E X A LTI NG SUV.



AANTREKKINGSKRACHT.

De nieuwe PEUGEOT 2008 SUV heeft een stoer voorkomen met vloeiende lijnen en
een grote bodemvrijheid. Het is een imposante auto die beheerste kracht
tentoonspreidt. 

De flanken met als een diamant geslepen vlakken geven hem samen met de strakke
lijnen en atletische vormen een dynamische uitstraling. De expressieve voorzijde, de
karakteristieke lichtsignatuur, de lichtgewicht lichtmetalen 18 inch-velgen met 
aerodynamische inserts*, de horizontale motorkap, de glanzend zwarte sierlijsten(1)

van de zijruiten en het Black Diamond-dak zorgen voor een extra sportief voorkomen.

6

(1) Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.



9(1) Leverbaar afhankelijk van de motor.

EEN OPVAL LENDE AUTO.EEN IMPOSANTE  V ERS C HI J N ING .

De gespierde achterzijde van de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV kenmerkt zich door het glanzend zwarte paneel dat over de volle breedte van de auto
loopt en de dakspoiler. De twee verchroomde uitlaatpijpen(1) vormen de finishing touch.

Naast de voor het merk zo kenmerkende led-achterlichten geven de drie dag en nacht verlichte klauwafdrukken de auto een hightech accent. 
Bovendien verbeteren ze de zichtbaarheid van de auto.

De stoere en karakteristieke voorzijde van de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV wordt gekenmerkt door de ver naar achteren geplaatste voorruit die het
gestrekte en atletische profiel benadrukt. De grote verchroomde grille wordt gevolgd door een horizontale motorkap. De kenmerkende lichtsignatuur

met de drie klauwafdrukken en de full led-koplampen(1) geven de auto een even moderne als katachtige blik.

8 (1) Full Light Emitting Diode: lichtgevende diodes die bijdragen tot een lager energieverbruik terwijl ze een grotere lichtopbrengst hebben. Afhankelijk van de uitvoering.



EXALTING E-SUV.
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(1) Inhoud van de bagageruimte boven de vloerplaat.
(2) Uitsluitend leverbaar op de GT-uitvoering van de e-2008.

E XC LUS IEVE  DE TAILS .

Het fraaie silhouet van de nieuwe PEUGEOT e-2008 SUV is identiek aan dat van de uitvoeringen met een benzine- of dieselmotor. Ook de ruimte
voor passagiers en bagage(1) is gelijk gebleven.
De dichroïsche leeuw met groene en blauwe tinten op de in carrosseriekleur gespoten grille met horizontale strips en het « e » -logo op de voor-
schermen en de achterklep zijn exclusief voor de elektrische uitvoering. In het interieur is hij voorzien van een exclusieve alcantara® bekleding in
de kleur Gris Gréval(2) met groene en blauwe sierstiksels.

1 3
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ONTDEK EEN N IEUWE VOR M VAN E- MOB IL IT E IT. SERV ICES  VOOR ELEKTR ISCH R IJDEN .  

Ervaar de verrassende sensaties van volledig elektrisch rijden, de directe respons van de elektromotor en de ongekende geruisloosheid.
Geniet onbeperkt van het rijden. De veelzijdige nieuwe PEUGEOT e-2008 SUV is even wendbaar in de stad als stabiel en veilig op de snelweg. Gun
uzelf met deze auto de vrijheid om te gaan waar u wilt, ook in de strengste milieuzones. Hij heeft een actieradius van 310 km volgens de WLTP-cy-
clus(1), zonder dat er tijdens het rijden ook maar een gram CO2 wordt uitgestoten.

Om uw e-mobiliteit te vergemakkelijken hebben wij speciale services ontwikkeld. Zo kunt u via uw smartphone op afstand contact maken met uw
PEUGEOT e-2008 SUV en de laadtoestand van de tractiebatterij en de actieradius bekijken. Via de MyPeugeot App® of het 10 inch HD-touchscreen
kunt u het opladen(1) regelen en inplannen. En voor extra comfort kunt u de voorverwarming/-koeling van het interieur programmeren zodat bij het
instappen het interieur een aangename temperatuur heeft. Tenslotte kunt u met uw Free2Move Services(2)-app routes plannen en dankzij het netwerk
van bij Free2Move Services(2) aangesloten laadpunten zorgeloos langere afstanden afleggen.
(1) De auto moet op het lichtnet of een laadpunt zijn aangesloten om het laden op afstand te kunnen activeren.
(2) Free2Move Services is een betaalde mobiele app (onder voorbehoud van compatibiliteit) waarmee het laden van elektrische auto’s of plug-in hybrideauto’s wordt vergemakkelijkt (vinden van compatibele laadpun-
ten, betalen voor het laden met een badge of via de app, plannen van een route waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van laadpunten en de tijd die nodig is voor het laden, enz.).

(1) Actieradius van de tractiebatterij tot 310 km (WLTP)/400 km (NEDC): geschatte gegevens, uitsluitend ter indicatie en onder voorbehoud van 
homologatie. De actieradius van de tractiebatterij is afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden (weersomstandigheden, rijstijl, enz.)  
Gecombineerde CO2 -uitstoot: 0 g tijdens het rijden.) 



EXTENDED EXPERIE NCE .



1 8 19

DE  N IEUWE PE UGEOT I -COCKP IT ®  3 D. PERFECT IE  TOT  IN  DE  KL E INSTE  DETAILS .

Ervaar nieuwe sensaties in de nieuwe PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1), met zijn intuïtieve ergonomie, compacte stuurwiel, 10 inch capacitieve HD-touchs-
creen(1)met spraakbediening en te configureren digitale 3D-instrumentenpaneel(1). De nieuwe PEUGEOT 2008 SUV is natuurlijk voorzien van allerlei
connectieviteitstechnologieën, waaronder een keyless entry and start-systeem dat de auto ontgrendelt als u eropaf loopt en vergrendelt als u ervandaan
loopt(2), mits u de sleutel op zak hebt.

De bekledingsmaterialen van het interieur van de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV zijn geselecteerd op kwaliteit en sportieve elegantie. Ze combineren op geraffi-
neerde wijze hoogwaardige materialen met originele kleuren. De stoffen bekleding met sierstiksels, het alcantara®(1) of het Sellier-leder(2), de zwarte hemelbekle-
ding(1) en het met hoogwaardig leder beklede stuurwiel(1) versterken de premium uitstraling van de auto.
U kunt de sfeerverlichting aan uw eigen smaak aanpassen door een van de acht kleuren(1) te kiezen. Kleuren die de strakke lijnen van het interieur benadrukken.

(1) Afhankelijk van de uitvoering standaard.
(2) Afhankelijk van de uitvoering optioneel. 

(1) Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar.
(2) Proximity Keyless Entry and Start. Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.
. 



(1) Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.(2) Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar.(3) Dankzij de TomTom®-services wordt alle voor het rijden nuttige informatie in real time weer-
gegeven (verkeersinformatie in real time, brandstofprijzen, parkeerplaatsen, weer, lokaal zoeken). Het abonnement op al deze services is de eerste 3 jaar gratis en tegen betaling uit te breiden of te verlengen. (4) Standaard.
Dankzij Mirror Screen kunnen de apps van de smartphone worden weergegeven op het touchscreen van de auto. De Mirror Screen-functie werkt met de technologie Android Auto (in combinatie met smartphones met An-
droid-besturingssysteem), Apple CarPlayTM (in combinatie met smartphones met iOS-besturingssysteem) en MirrorLink® (in combinatie met smartphones met Android-besturingssysteem die compatibel zijn met MirrorLink®),
op voorwaarde dat de gebruiker een telefoonabonnement met internettoegang bij zijn provider heeft afgesloten. Alleen gecertificeerde apps 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
Android Auto-, Apple CarPlayTM- of MirrorLink®-app worden gedownload. Ga voor meer informatie naar www.peugeot.nl.(5) Draadloos laden door middel van magnetische inductie. Afhankelijk van de uitvoering standaard

U LTRA CONNECTED SU V.  SNELLER  R EAG ERE N .

Volg uw route moeiteloos op het capacitieve 10 inch HD-touchscreen(1) of het digitale 3D-instrumentenpaneel(2) . Dankzij het Connect 3D-navigatiesys-
teem met TomTom® Traffic-services(3) wordt u in real time geïnformeerd over de verkeerssituatie, uw aankomsttijd en de aanwezigheid van risicozones.

Doordat u uw favoriete smartphone-apps dankzij Mirror Screen(4) kunt bedienen via het touchscreen van de auto, bent u altijd connected. Uw smartphone
wordt draadloos opgeladen in het speciaal daarvoor bestemde vak(5) in de middenconsole. Ook kunnen de inzittenden zowel voor- als achterin gebruik-

Het digitale 3D!instrumentenpaneel(1) geeft in het gezichtsveld van de bestuurder alle nuttige rijinformatie weer, zoals die van de navigatie en de rijhulpsystemen.
Deze informatie wordt afhankelijk van het belang ervan op twee te personaliseren niveaus weergegeven. De belangrijkste gegevens, zoals de snelheid

en veiligheidswaarschuwingen, worden in hologramvorm weergegeven zodat u er sneller op wordt geattendeerd.

20 (1) Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar. 



23* Luidsprekers en subwoofer.
(1) Focal® is een toonaangevende Franse fabrikant van hoogwaardige hifi-systemen. Leverbaar afhankelijk van de uitvoering en de motor.

H ET  PURE  GELU ID  VAN FOCAL ® .EEN  SPECTAC ULAI R  U ITZ IC HT.

In de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV kunt u optimaal genieten van uw favoriete muziek dankzij de perfecte geluidsweergave van het exclusieve premium
hifi-systeem van Focal®(1). De 10 luidsprekers, te weten een centrale luidspreker vóór, 4 tweeters*, 4 woofers* en een subwoofer, verdelen het geluid op

een volle, gedetailleerde en dynamische wijze voor een volledig nieuwe hifi-ervaring in de auto.
.

Het schuif-/kanteldak(1) van de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV zorgt voor een aangenaam licht interieur. 
Ook de achterpassagiers profiteren van het grote glasoppervlak van dit dak.

22 (1) Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar.
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(1) Afhankelijk van de uitvoering en de motor heeft de bagageruimte een inhoud van 434 liter (VDA) die tot wel 1044 liter kan worden uitgebreid door de rugleuningen van de achterbank

neer te klappen.

EEN PRAKT ISCHE  EN  RU IME  BAGAGE RUIMTE .COMFORT  EN  B INNENR UIM T E .

Met zijn lage tildrempel en brede opening is de bagageruimte uitstekend toegankelijk. De in delen neerklapbare achterbank (2/3 - 1/3) biedt u de mo-
gelijkheid de bagageruimte verder te vergroten(1) en naar eigen wens in te delen. De vloerplaat kan in twee standen worden gezet. De hoge stand

maakt het in- en uitladen van voorwerpen extra gemakkelijk. In de lage stand heeft de bagageruimte een grotere inhoud. 
. 

Ervaar het comfort van de sportieve(1) en veel steun biedende stoelen van de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV.
Stoelverwarming(1), een massagefunctie(1) en elektrische stoelverstelling(1) behoren bij de voorstoelen tot de mogelijkheden.

Alle passagiers beschikken over een ruime en comfortabele zitplaats en profiteren van de handig over het interieur verdeelde opbergruimtes.
En u zult zeker de kwaliteit van de geluidsisolatie waarderen, die niet onderdoet voor die van een auto uit een hoger segment.. 

24 (1) Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar. De massagefunctie en de elektrische verstelling zijn alleen beschikbaar voor de bestuurdersstoel.



NEXT GEN SUV * .

* Nieuwe generatie SUV.
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(1) Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.

(2) Systeem dat de auto op de door de bestuurder gekozen positie binnen de rijstrook houdt.
(3) Systeem dat gebruikmaakt van een radar in het midden van de voorbumper en een camera aan de bovenzijde van de voorruit.

ERVAAR DE  VOORDELEN VAN S EM I -AUTONOOM  AUTOR IJ DEN . VERLEG U W GRENZEN .

De nieuwe PEUGEOT 2008 SUV beschikt over de nieuwste technologieën van het merk, waaronder de PEUGEOT Drive Assist Plus(1) die semi-auto-
noom autorijden mogelijk maakt. Met behulp van de functies Lane Positioning Assist(2) en adaptieve cruise control met Stop & Go-functie(3) past de

PEUGEOT Drive Assist Plus de snelheid van uw auto automatisch aan die van uw voorligger aan, zodat constant een veilige afstand wordt bewaard.

Met de Advanced Grip Control(1) kunt u de tractie van uw nieuwe PEUGEOT 2008 SUV aanpassen aan de rij- en weersomstandigheden door een van
de drie standen(2) te selecteren. De functie Hill Assist Descent Control(3) helpt u de auto onder controle te houden bij het afdalen van een steile helling.

28
(1) Afhankelijk van de uitvoering en de motor optioneel.

(2) Zand, modder of sneeuw.
(3) HADC: rijhulpsysteem dat de snelheid op steile hellingen regelt. Afhankelijk van de uitvoering en de motor optioneel.



EXCITI NG  C HOIC E .



DE VR IJ H E ID  OM TE  K IEZEN .  

Doe waar u zin in hebt en gun uzelf de vrijheid om te kiezen.
Dankzij het nieuwe modulaire platform, dat aan alle nieuwe behoeften en

eisen voldoet, kan de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV niet alleen met benzine-
of dieselmotoren, maar ook als een 100% elektrische auto worden geleverd.

Bij de ontwikkeling van dit nieuwe platform stonden gewichtsbesparing, een
laag brandstofverbruik en een lage CO2-uitstoot centraal. En natuurlijk zorgt

dit platform ook voor de wegligging, de wendbaarheid, het geluidscomfort
en de klimaatbeheersing die u van een PEUGEOT mag verwachten.

Het platform is volledig aangepast aan de eisen die een elektrische auto
stelt, waardoor de ruimte voor passagiers en bagage(1)

in de nieuwe PEUGEOT e-2008 SUV op geen enkele wijze onderdoet voor
die van de uitvoeringen met een benzine- of dieselmotor. 

Zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de andere voor een PEUGEOT 
zo kenmerkende kwaliteiten.

. 

(1) Inhoud van de bagageruimte boven de vloerplaat.

33
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E EN RU IME  KEUZE  AA N EFF IC IËNT E  M OTOREN .

Naast de elektrische uitvoering kunt u kiezen uit een groot aantal krachtige en zuinige Euro 6-motoren(1) die allemaal worden geleverd met een Stop &
Start-systeem en een roetfilter: BlueHDi-dieselmotoren en PureTech-benzinemotoren, waaronder de PureTech 155 pk-motor voor een extra sportief rijka-
rakter. (1) Nieuwe Euro 6-emissienorm (Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC) die per 1 september 2019 van kracht is geworden.

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-UITSTOOT

• WLTP-waarden(1): Gecombineerd brandstofverbruik van 4,5 tot 6,2, brandstofverbruik bij lage snelheid van 4,9 tot 8,1, bij gemiddelde snelheid van 4,2 tot 6,2, bij hoge snelheid van 3,9 tot 5,3 en bij zeer hoge snelheid van 5 tot 6,4 (WLTP, l/100 km) - Gecombineerde CO2-uitstoot (WLTP): 118 - 141 (g/km).

(1) De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn conform de WLTP-homologatie (EU-verordening 2017/948). Sinds 1 september 2018 is de typegoedkeuring van nieuwe auto’s gebaseerd op de wereldwijde geharmoniseerde testprocedure voor personenauto’s en lichte
bedrijfswagens (WLTP). De metingen van deze nieuwe testprocedure geven een realistischere afspiegeling van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot in de praktijk. Deze WLTP-procedure vervangt volledig de voorheen toegepaste NEDC-procedure (New European Driving Cycle - nieuwe Europese rijcyclus).

• Valeurs NEDC(2) : Consommation de carburant de 3,6 à 5 en cycle mixte, de 3,3 à 4,5 en extra-urbain et de 4,2 à 5,8 en urbain NEDC (l/100 km) - Emissions de CO2 (mixte) NEDC : de 96 à 113 (g/km)
(2) Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO2 sont déterminées sur la base d'une nouvelle règlementation WLTP (Règlement UE 2017/948) et les valeurs obtenues ont été converties en NEDC pour permettre la comparabilité avec les autres véhicules. Veillez à vous
rapprocher de votre point de vente pour de plus amples informations. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d'usage, du style de conduite, des équipements ou des options et peuvent varier en fonction du type de pneumatiques. Pour de plus amples renseignements
sur les consommations de carburant et les émissions de CO2, veuillez consulter le guide pratique intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2 des véhicules particuliers neufs » disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME -
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ou sur http://www.carlabelling.ademe.fr/.

ULT IEME  SOUPLESSE .

De snel en vloeiend schakelende 8-traps automatische transmissie EAT8(1) beschikt over 
schakelflippers aan de stuurkolom en een selectiehendel met elektrische impulsbediening.
Dankzij de Quickshift-technologie(2) schakelt hij ongekend soepel, 
voor een nog comfortabelere rijervaring, met name bij lage snelheden.

(1) Leverbaar afhankelijk van de motor.
(2) Technologie die zorgt voor vloeiender en sneller schakelen.
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DE  UN IEKE  SENSAT IE S  VAN E LEKTR ISC H  R IJ DEN . FLEX IB IL ITE IT  IN  OPLADEN .

Ervaar het unieke rijplezier van elektrisch rijden en geniet van de geruisloze en trillingsvrije werking van de nieuwe PEUGEOT e-2008 SUV.
De elektromotor van 100 kW (136 pk) zorgt voor een directe respons op het gaspedaal dankzij het onmiddellijk beschikbare koppel van 260 Nm, voor een soe-
pele en dynamische rijervaring. De tractiebatterij met een capaciteit van 50 kWh(1) staat garant voor een actieradius van 310 km (WLTP-cyclus)(2) , zonder dat er
tijdens het rijden ook maar een gram CO2 wordt uitgestoten.
Afhankelijk van uw behoeften of wensen kunt u een rijstand selecteren (Normal, Eco of Sport) en de

U kunt uw auto op verschillende manieren opladen, onder andere via een normaal of versterkt stopcontact bij u thuis of op uw werk, maar ook via een
openbare snellader waarmee de tractiebatterij in minder dan 30 minuten(1) voor 80% wordt opgeladen.
En met onze laadpas(2) hebt u toegang tot een netwerk van meer dan 110.000 laadpunten in Europa, zodat u met een gerust hart op reis kunt gaan.
Ook kunt u de starttijd van het laden programmeren via het 10 inch touchscreen of via de MyPeugeot App®(3) van uw smartphone.

(1) Via een openbaar snellaadpunt met een vermogen van 100 kW (gelijkstroom) kunt u in 30 minuten de tractiebatterij voor 80% opladen. De laadtijd is afhankelijk van het type
en vermogen van het laadpunt, de omgevingstemperatuur van het laadpunt en de temperatuur van de tractiebatterij.
(2) Te betalen pas van Free2Move Services.
(3) De auto moet op het lichtnet of een laadpunt zijn aangesloten om het laden op afstand te kunnen activeren.

(1) Gedurende 8 jaar of 160.000 km wordt een minimale laadcapaciteit van 70% van de tractiebatterij gegarandeerd.
(2) Actieradius van de tractiebatterij tot 310 km (WLTP)/400 km (NEDC): geschatte gegevens, uitsluitend ter indicatie en onder voorbehoud van homologatie. De actieradius van de tractiebatterij is af-
hankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden (weersomstandigheden, rijstijl, enz.) - Gecombineerde CO2-uitstoot: 0 g tijdens het rijden.
(3) Met de Brake-functie (afremmen op de motor) kunt u het terugwinnen van energie tijdens het remmen versterken. Zo kunt u ervoor kiezen bij het gas loslaten de tractiebatterij sterker te laten bijla-



ADD YOUR OWN TOUCH.



MAAK HET  UZELF  GEMAKKEL IJK .

Deze praktische en fraaie accessoires zijn ontwikkeld om uw
PEUGEOT 2008 SUV nog comfortabeler en veiliger te maken. 
Bekijk ze bij uw dealer of op 
https://www.peugeot.nl/nieuwe-peugeot-2008-suv-accessoires/

40

1 - Wallbox voor montage thuis
2 - Fietsendrager voor montage op allesdragers
3 - Dwarsgeplaatst hondenrek
4 - Kinderzitjes

1 2

3 4
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SPORT IEVE  ELEGANT IE .  

42

De hoogwaardige bekledingsmaterialen(1) van de
nieuwe PEUGEOT 2008 SUV zijn met de grootste zorg
door ons geselecteerd.
Elke uitvoering biedt u de keuze uit elegante 
ambiances in moderne kleuren.

1. Stof Pneuma 3D
2. Stof/Kunstleder Traxx
3. Stof/kunstleder Capy
4. Alcantara/kunstleder donkergrijs
5. Cuir Sellier Noir
6. Alcantara Gris Greval & TEP Noir(2)

(1) Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.
(2) Uitsluitend leverbaar op de GT-uitvoering van de e-2008.
Raadpleeg voor meer informatie over de lederen bekleding de technische gegevens.
Deze zijn verkrijgbaar bij uw dealer of beschikbaar op peugeot.nl
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EEN KLEURRIJKE  VERSCHIJ -

Maak uw keuze uit de beschikbare carrosseriekleuren (niet-metallic,
metallic, 3-laags vernis of parelmoer).   
Drie onderscheidende kleuren accentueren het dynamische karakter
van de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV: Rouge Elixir, Bleu Vertigo en
Orange Fusion(2).

AERODYNAMIS CH .

De velgen(1) van de nieuwe PEUGEOT 2008 SUV zijn even
robuust als mooi. De lichtere en aerodynamische 18 inch-
velgen helpen het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te
verlagen en geven de auto een extra sportief accent.

Lichtmetalen velg 18” EVISSA 
Two-tone diamantée & Noir Onyx, 

vernis Black Mist met insert Noir Onyx

Lichtmetalen velg 17” SALAMANCA 
Two-tone diamantée & Noir Onyx, glanzend vernis

Lichtmetalen velg 16” ELBORN
Gris Anthra, glanzend vernis

Wieldop 16” NOLITA
two-tone Noir Onyx en Gris Eclat

Lichtmetalen velg 18” BUND 
Two-tone diamantée & Noir Onyx, 

glanzend vernis met insert Gris Storm

Blanc Banquise(1) Gris Artense(1)

Rouge Elixir(1)Orange Fusion(2) Bleu Vertigo(1)

Noir Onyx(1)

Blanc Nacré(1)

Gris Platinium(1)

(1) Optioneel.
(2) Standaard.

(1) Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.
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RESEAUX ET SERVICES
Choisir PEUGEOT, c’est aussi disposer d’un vaste réseau
de points de service au sein duquel l’accueil, le profession-
nalisme, la performance des équipements et la qualité 
des services contribuent à vous satisfaire. Ainsi, vous êtes
sûr de vous adresser à un spécialiste qui vous écoute, 
comprend vos exigences et y répond avec efficacité. 
Quelle meilleure marque de confiance pour vous engager
dans une relation basée sur le long terme ?

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ(1)

LA GARANTIE CONSTRUCTEUR
La qualité chez PEUGEOT, c’est aussi un état d’esprit :
votre véhicule neuf bénéficie d’une garantie pièces 
et main-d’œuvre contre tout défaut de fabrication 
d’une durée de 2 ans, sans limitation de kilométrage,
d’une garantie anti perforation de 12 ans ainsi que 
d’une garantie peinture de 3 ans, en France et dans
toute l’Europe occidentale(2).

PEUGEOT CONTRATS SERVICES
Extension de garantie, Entretien Plus et Maintenance,
trois formules uniques et personnalisées pour rouler
l’esprit libre. De l’assistance à la remise en état en cas
de défaillance, du remplacement des pièces d’usure 
à l’entretien, vous choisissez vous-même le niveau 
d’intervention sur votre véhicule et bénéficiez toujours
de la garantie qualité PEUGEOT. Et tout un espace de 
liberté s’ouvre à vous.

PEUGEOT ASSURANCE(3)

Complément de la gamme de services exclusifs du
réseau PEUGEOT, PEUGEOT Assurance vous propose
un contrat d’assurance automobile tous risques, 
spécifiquement pensé pour votre sécurité et  reste à
votre écoute pour vous offrir une disponibilité et 
une qualité de service dignes de votre confiance. 
Avec PEUGEOT Assurance, vous êtes assurés de répa-
rations réalisées dans votre point de vente PEUGEOT
habituel ou chez tout autre réparateur agréé du réseau
PEUGEOT avec des pièces d’origine et dans le respect

de la garantie constructeur. Rendez-vous dans 
votre point de vente et demandez un devis gratuit et 
personnalisé ou appelez directement le 0805 015 015
(Appel gratuit depuis un poste fixe du lundi au samedi 
de 9h à 19h).

PEUGEOT ASSISTANCE(4)

Un simple appel vous aide à surmonter l’imprévu,
en France et dans toute l’Europe(2) (UE et 12 autres pays
ou territoires). PEUGEOT Assistance veille sur vous 
24 heures sur 24, 365 jours par an. PEUGEOT 
Assistance la solution contre les imprévus. En cas de
Panne & d’Accident, assistance offerte jusqu’aux 8 ans
de votre véhicule, 0800 44 24 24, 24h/24, 7 j/ 7.(5)

PEUGEOT RENT, la location de voiture par PEUGEOT
Avec PEUGEOT RENT restez 100% mobile ? Pour partir
en week-end, en vacances, pour déménager ou parce
que votre véhicule habituel est immobilisé (pour un 
entretien par exemple), PEUGEOT RENT a une solution
pour vous. Profitez-en pour découvrir tous les modèles
Peugeot et tester de nouveaux véhicules, dont la gamme
Electrique ! Consultez les conditions de l’offre et les points
de vente PEUGEOT RENT sur www.peugeotrent.fr.

SERVICE APRES-VENTE PEUGEOT
Faire entretenir votre véhicule dans le réseau PEUGEOT
c’est la certitude de prestations de qualité réalisées par
des professionnels utilisant des pièces adaptées à votre
PEUGEOT. Des mécaniciens, techniciens et carrossiers
spécialisés formés en permanence aux dernières tech-
nologies, et qui connaissent toute la gamme PEUGEOT.
Un matériel et des outillages dédiés, agréés par le
Constructeur. La garantie PEUGEOT, un an pièces et
main-d’oeuvre dans tout le réseau PEUGEOT. Pour
chaque véhicule, des pièces conformes au cahier des
charges Constructeur. L’application à la lettre du proces-
sus et des normes de réparations établies par
PEUGEOT. Des peintures et ingrédients conformes aux
prescriptions Constructeur avec la préservation de la
garantie anti-corrosion.

AVEC VOUS ,  
SUR  TOUTE  LA  L IGNE .

PEUGEOT PROFESSIONNEL FRANCE
Une nouvelle compétence au service des parcs automo-
biles. Quelle que soit la configuration de votre parc, nous
vous proposons : le choix des véhicules, du financement,
de la maintenance, de la gestion… Renseignez-vous auprès
de votre point de vente PEUGEOT.

POUR VOTRE PLAISIR
PEUGEOT BOUTIQUE
Une gamme complète d’accessoires et d’équipements 
d’origine PEUGEOT conçus spécifiquement pour votre 
véhicule. Mais aussi une sélection de produits image PEU-
GEOT à s’offrir... ou offrir sur http://boutique.peugeot.com.

PEUGEOT INTERNET
Découvrez PEUGEOT sur Internet, tapez notre adresse :
http://www.peugeot.com Le site France est aussi
accessible en direct : http://www.peugeot.fr.

MESURE SATISFACTION CLIENTÈLE
La société IPSOS, dans les jours qui suivent une prestation
Après-Vente réalisée sur votre voiture, peut vous contacter.
En répondant aux questions, vous contribuerez à améliorer
la qualité du Service PEUGEOT. 

POUR L’ENVIRONNEMENT
Le Réseau PEUGEOT se soucie d’un meilleur respect 
de l’environnement au quotidien en : 
- Triant les déchets en fonction de leur nature et de leur
dangerosité et en les faisant collecter pour les orienter
vers les filières de traitement appropriées.
- Confiant la collecte et le traitement à des prestataires
dûment autorisés par l’administration(6) pour garantir
une valorisation optimale des déchets ou leur 
élimination dans les meilleures conditions.
- Maitrisant les risques liés à l’utilisation de produits 
chimiques en respectant des règles strictes de sécurité
ou en les remplaçant par des produits de substitution
écologiques.
- Vous offrant des solutions éco-responsables comme
les Pièces Echange Standard PEUGEOT(7) ou la gamme
de produits d’entretien Technature(8).

(1) Pour connaître les modalités d’application de ces contrats, 
garanties et services, demandez à votre point de vente PEUGEOT 
les documents contractuels correspondants.
(2)   Pour la France n° Vert 0800 44 24 24. Pour l’Europe 
n° +33 549 04 24 24 (coût d’un appel local) / hors autoroute ou voie
assimilée.
(3) La présentation des garanties des produits PEUGEOT 
ASSURANCE ainsi que le recueil de la souscription sont effectués par
AssurOne Group, courtier en assurances, SA au capital de 
2 191 761 ! - RCS Paris 478 193 386 Siège social , 4 Rue 
Lamennais 75008 PARIS - Intermédiaire d’assurances 
immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003778 (www.orias.fr). 
Garanties souscrites auprès d’AVANSSUR, société anonyme régie par
le Code des assurances, au capital de 67 155 752,86 !, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 378
393 946 RCS, dont le siège social est 163-167 avenue Georges Clé-
menceau 92000 Nanterre . AssurOneGroup et Avanssur sont soumis
au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
61 rue Taitbout 75439 Paris 9. PEUGEOT  ASSURANCE est une
marque déposée par PEUGEOT.
(4) À partir de la date de première immatriculation de votre 
PEUGEOT et jusqu’à la fin de la garantie commerciale accordée 
par le constructeur.
(5) En cas de panne immobilisante (hors batterie, carburant, 
crevaison et incidents couverts par l’assistance de la garantie 
constructeur ou d’un contrat de service PEUGEOT) et en cas 
d’accident immobilisant, intervenants sur le territoire (France 
métropolitaine et Corse). Assistance panne sous condition d’avoir fait
réaliser le dernier entretien du véhicule dans le réseau 
PEUGEOT. Hors ambulances, véhicules auto-école, véhicules 
sanitaires légers, entreprises de taxis, de location longue durée et
courte durée et leurs clients, véhicules destinés au transport payant
de personnes.
(6) En application de l’article L.541-2 du code de l’environnement
(7) La Pièce Échange Standard est une pièce remise à neuf selon 
un procédé de rénovation extrêmement strict, à partir de pièces 
collectées sur les véhicules de marque PEUGEOT en réparation dans
les réseaux.
(8) Technature est une gamme complète de produits pour nettoyer
et entretenir son véhicule, tout en faisant un geste pour un meilleur
respect de l’environnement. Les produits Technature contiennent
80% à 100% de composants d’origine naturelle. Respect strict du
règlement européen sur la biodégrabilité des détergents
648/2004/CE.
Les informations et illustrations figurant dans cette brochure sont 
basées sur les caractéristiques techniques en cours au moment de
l’impression du présent document. Les équipements présentés sont
en série, en option ou indisponible selon les versions. Dans le cadre
d’une politique d’amélioration constante du produit, PEUGEOT 
peut modifier à tout moment les caractéristiques techniques, 
les équipements, les options et les teintes. Les techniques actuelles
de reproduction photographique ne permettent pas de reproduire 
fidèlement l’éclat des couleurs. Pour toutes précisions ou informations
complémentaires, veuillez-vous adresser à votre point de vente 
PEUGEOT. Les éléments de ce catalogue ne peuvent être reproduits
sans l’autorisation expresse d’Automobiles PEUGEOT.
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