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HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS

3008
Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek
Önt mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára.
A Peugeot kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt,
és készséggel állnak rendelkezésére.
AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN
Peugeot Garancia
A szerződéses garancia 2 évre szól a
Peugeot járművek esetében, kilométerkorlátozás nélkül. Az átrozsdásodás elleni
garancia személygépjárműveknél 12 évre,
tehergépjárműveknél 6 évre szól.
(1)

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában,
a hét minden napján igénybe veheti a
Peugeot Assistance szolgáltatásait.
Ha útközben váratlanul műszaki meghibásodást
észlel, kérjük, hívja az alábbi zöldszámot
(csak Magyarország területéről, illetve magyar
telefonszolgáltatótól indított hívás esetén):
06 80 44 24 24
A szolgáltatás egész Európában igénybe
vehető a következő telefonszámon:
00 36 1 411 07 24

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban a Peugeotszabványok szigorú előírásainak betartásával
dolgoznak. Ezek a szabványok kizárólag
a Peugeot által tesztelt és engedélyezett
kiváló minőségű eredeti alkatrészek
beépítését engedélyezik, valamint szigorú
technikai felkészültséget és magas szintű
műszaki szaktudást követelnek meg a
márkaszerviz dolgozóitól.

Kiterjesztett garanciaszerződés
A kiterjesztett garanciaszerződés lehetővé
teszi, hogy Ön a márka által biztosított
2 éves szerződéses garancián túl +1,
+2, vagy +3 évvel meghosszabbítsa
a gépjárművére vonatkozó garanciát.
A szolgáltatás olyan Peugeot gépjárműre
igényelhető, amely kevesebb mint
22 hónapos, és futásteljesítménye
nem éri el a 40 000 km-t.

Peugeot Service garantált áras
szolgáltatáscsomagok
Peugeot Service garantált áras szolgáltatáscsomagjaink ára fix és előre tervezhető.
A csomagok magukban foglalják az alkatrész
árát, a munkadíjat és egy 30 pontos ingyenes
átvizsgálást. Azon ügyfeleinknek ajánljuk,
akik különös gonddal ügyelnek gépjárművük
állapotára, és a kötelező revízióknál gyakrabban
kívánják ellenőriztetni és karbantartani autójukat.

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az
Automobiles Peugeot által kifejlesztett
és tesztelt termékek, tartozékok
széles körű választékával várjuk Önt:
kényelmi és komfortérzetét emelő,
karbantartást megkönnyítő termékek,
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus
termék közül választhat!

Ossza meg velünk véleményét!
Annak érdekében, hogy minél jobban
megfelelhessünk az Ön igényeinek és
elvárásainak, kérjük, ossza meg velünk a
márkáról és az autóról alkotott véleményét.
Vásárlás után postai úton eljuttatunk Önhöz
egy üdvözlőcsomagot, melyben két kérdőívet
talál. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy
ezeket kitöltve visszaküldi a megadott címre.
A kérdőíveket az interneten, a
www.peugeot.hu/velemeny oldalon is
kitöltheti.
Jó utat kíván Önnek a Peugeot!
* A Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek mindenkori
aktuális listáját megtalálhatja weboldalunkon: www.peugeot.hu
(1)

A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot időszakos
vizsgálatok és garanciafeltételek füzetben találhatja meg.
A Peugeot Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.

WWW.PEUGEOT.HU
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ÉLJEN MÁSHOGY!
A 3008 a jövő autózását teremti meg technológiai újításai révén, melyek mind a vezetés örömét és
a tökéletes biztonságot szolgálják az autó fedélzetén. A 3008 „crossover” sokoldalú modell,
a szabadidő-terepjáró (SUV), a többcélú autó (MPV) és a lejtős hátú modell keresztezéséből jött létre.
Vonalai a modell oltalmazó, biztonságos jellegét erősítik és tökéletes úttartását hirdetik. Bármilyen
útviszonyról is legyen szó, a 3008 a környezetre káros anyagok kibocsátását a minimálisra próbálja
szorítani. Szeretne máshogyan élni, a mindennapokba egy kis eredetiséget csepegtetni?
A 3008 maga a megtestesült egyediség.
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FÜRGE ÉS LELEMÉNYES

Grip Control (csúszásgátló rendszer)*
A 3008 crossover eddig fel nem fedezett utakra is elvezeti Önt. Hó vagy homok,
nyár vagy tél, a 3008 legyőzi az akadályokat! A Grip Control 16"-os Mud & Snow (sár és hó)
gumikkal együtt optimális tapadást biztosít, ha rosszabb körülmények között autózunk.
A vezető egy gomb segítségével választhat ötféle beállítás közül:
normál ESP, hó, Off Road (sár/murva/vizes fű), homok vagy kikapcsolt ESP.
* változattól függően opció
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?
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INTELLIGENS
DESIGN

Optimális utastér
A 3008 crossover kormányánál
úgy érezheti magát, mint egy
pilótafülkében. A különleges
középkonzolon elhelyezkedő
kapcsolók erős, dinamikus
jelleget kölcsönöznek a belső
térnek. A magas vezetőpozíció
és a vezetőt körbevevő
középkonzol igazi örömautózást
tesz lehetővé és biztonságérzetet

teremt. A műszerfali elemek
kidolgozottsága és a panorámaüvegtető* világossága
összehasonlíthatatlan kényelmet
garantálnak vezetőnek és
utasoknak egyaránt.
Innováció és biztonság
A head-up displayen***
a vezetést segítő fontos
információk egy, a műszerfal

tetejéről kinyíló, nem tükröződő,
áttetsző polikarbonát lemezre
vetítve jelennek meg.
A vezető látja a sebességet,
a sebességrögzítő*** vagy
sebességhatároló*** beállítását
és a követési távolságot,
anélkül, hogy levenné a szemét
az útról. Ez nemcsak nagyon
kényelmes, de jelentősen
fokozza a biztonságot is.

Technológia és multimédia
A 3008 szériaként
kormányoszlopról vezérelhető,
MP3 lejátszására is alkalmas
rádió-CD-vel van ellátva.
Az igazi koncertélményről
240 watt teljesítményű
JBL-rendszer** gondoskodhat.
A WIP Com 3D** készülék
3 fő funkciót foglal magában:
médialejátszójával filmet nézhetünk

vagy zenét hallgathatunk a
legkülönfélébb formátumokban,
többféle forrásból. A beépített
GSM telefon és Bluetooth
kihangosítója biztosítja a szabad
kommunikációt, anélkül, hogy
Önnek le kellene vennie szemét
az útról. A WIP Com 3D beépített
lejátszója DVD-filmek vagy CDlemezek lejátszását is lehetővé
teszi, legyen szó hagyományos

audio-, MP3-, esetleg WMAállományokról. A készülék
tartalmaz egy SD-kártyaolvasót
és egy USB-portot is, melyek
segítségével szintén MP3- vagy
WMA-fájlok lejátszására van
lehetőség.
* változattól függően rendelhető, széria
vagy opció
** változattól függően opció
*** változattól függően széria vagy opció
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Követésitávolságfigyelő rendszer**
A vetített kijelzéshez kapcsolódó,
a kocsi orrában elhelyezett
radarral működő rendszer segít
a sebességnek megfelelő
követési távolság tartásában.
Ezzel nemcsak elkerülhetővé
teszi az egyes országokban
fenyegető súlyos bírságokat,
hanem meg is tanít az optimális
távolság szükségességére és
betartására.

A BIZTONSÁG SZOLGÁLATÁBAN
A 3008 olyan technológiai újításokat vezet be, melyek a vezetési komfort
egy új dimenzióját teremtik meg és magas fokú biztonságérzetet nyújtanak.

Elektromos kézifék
A 3008 szériában tartalmazza
az elektromos kéziféket.
Használata nagyon kényelmes:
azonnal kiold, amikor elindul
az autó, a motor leállításakor
pedig behúz. Az elektromos

kézifékhez lejtőn való elindulást
segítő rendszer is tartozik, mely
két másodpercig álló helyzetben
tartja az autót, míg a vezető a
fékről átlép a gázpedálra.
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Első parkoló- és tolatóradar*
A szűk helyen történő
manőverezést és a parkolást
könnyíti mindkét berendezés.
A vezető látóterében nem
látható tárgyakról grafikus és
hangjelzés nyújt felvilágosítást.

Ahogy közeledünk a tárgyhoz,
a hangjelzés egyre gyorsul,
30 cm-nél kisebb távolság
esetén folyamatossá válik.
* változattól függően rendelhető, opció
** változattól függően rendelhető, széria vagy
opció
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PRAKTIKUS
ÉS INNOVATÍV
A 3008 praktikus és innovatív felszereltségi elemeinek teljes
„armadájával” áll az Ön igényeinek szolgálatában. Variálható
csomagtérpadló, lehajtható csomagtérajtó és síkban ledönthető
hátsó üléspad – íme néhány a 3008 praktikus megoldásai közül.
Hátsó lehajtható
csomagtérajtó
A hátsó lehajtható csomagtérajtó könnyed hozzáférést biztosít
a csomagtérhez, segíti a
csomagok ki- és berakodását,
hiszen 200 kg súlyt is elbír.
A csomagtérpadló
három pozíciója
A 3008 csomagtérpadlójának
magasságát három fokozatban
lehet beállítani. Ez az újdonság
egyszerűen használható, és
nagyon megkönnyíti az autó
mindennapi használatát.
1. A csomagtartó alján fekszik
a (természetesen ki is vehető)
padlólemez, ilyenkor a
legnagyobb a csomagtér.
2. Azonos magasságba kerül
a lehajtott csomagtérajtóval.
A teljes csomagtér 25
százaléka a padló alatt áll
rendelkezésre, 75 százaléka a
padló és a kalaptartó között.
A hátsó és az első utasülés
támlájának előrehajtásával**
teljesen sík felületet kapunk
az autó teljes hosszában.

3. A padló egy magasságba
kerül a felhajtott csomagtérajtóval, a csomagtér
45 százaléka a padló
alatt van, 55 százaléka
fölötte. A padló alatt
elhelyezett csomagok
így teljes védelmet élveznek
a kíváncsi szemektől.
2/3–1/3 arányban dönthető
hátsó üléspad
A hátsó üléspad ledöntése
a csomagtérben található
gomboknak köszönhetően
egyszerű és praktikus.
Elég egy gombnyomás,
és a hátsó üléspad támlája
a padló síkjáig előrehajlik.
A csomagtérben számos
praktikus berendezést
találhatunk, a kivehető,
öntöltő zseblámpától*
a 12 V csatlakozóig.
* változattól függően széria
** változattól függően opció
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MINDENKINEK
IGÉNYEI SZERINT!
Széles motorválasztékának köszönhetően a 3008 mindenkinek
a legideálisabb vezetési élményt tudja nyújtani.
Dízelerőforrások
A 3008 háromféle dízelerőforrást
kínál. A környezet védelme
érdekében az összes dízelmotorizációt részecskeszűrővel
(FAP) látták el. Porózus
szerkezete felfogja a rajta
áthaladó kipufogógázok
szénrészecskéit.
A részecskeszűrő berendezés
fontos része a károsanyagkibocsátás csökkentésére
irányuló stratégiának,
ugyanakkor nem csökkenti
az autó szolgáltatásait és
a vezetés örömét.
1.6 l HDi 16V 110 LE FAP,
6 fokozatú manuális váltóval:
Ez az erőforrás maradéktalanul
megfelel az EURO4
követelményeinek, és kifejezetten
környezetbarát, CO2-kibocsátása
mindössze 137 g/km.
• 2.0 l HDi 16V 150 LE FAP,
6 fokozatú manuális váltóval:
Ez az erőforrás már megfelel
az EURO5 követelményeinek,
CO2-kibocsátása 146 g/km.
• 2.0 l HDi 16V 160 LE FAP,
6 fokozatú automata váltóval
(novemberi gyártástól
rendelhető):
Ez a TipTronic Porsche 6 fokozatú
automata váltóval ellátott
erőforrás szintén megfelel
az EURO5 követelményeinek.

Benzines erőforrások
Kétféle benzines erőforrással
rendelhető a 3008.
• 1.6 l VTi 16V 120 LE,
5 fokozatú manuális váltóval:
Ez az erőforrás az EURO5-ös
normát máris teljesíti,
CO2-kibocsátása 165 g/km.
• 1.6 l THP 16V 150 LE,
6 fokozatú manuális váltóval:
Ez az erőforrás maradéktalanul
megfelel az EURO4
követelményeinek,
CO2-kibocsátása 176 g/km.
Ősszel megjelenik EURO5-ös
változata is, növelt teljesítménnyel
(115 kW vagy 156 LE).

•

Dynamic Rolling Control®
A 3008 tervezőinek célja a kiváló
úttartás, rugózási komfort és
stabilitás volt. Viszont minél
erősebb a motor, annál
nagyobbak az erőhatások,
amelyek kimozdítani igyekeznek
a karosszériát. Ezért aztán,
hogy a két nagyobb teljesítményű
motorral (1,6 literes THP és az
új 2,0 literes HDi FAP) ellátott

3008 is csekély dőléssel
feküdjön az úton, a KYBSE®
céggel együttműködve
kifejlesztették az új Dynamic
Rolling Control rendszert.
A vele felszerelt autó dinamikája
maradéktalanul kihasználható
a magas szintű kényelem
megőrzése mellett.
A passzív hidraulikus rendszer
központi egysége, amely
összeköti a két lengéscsillapítót,
a hátsó futómű kereszttartóján
helyezkedik el. Kanyarban és
hirtelen kikerüléskor, tehát
amikor megdőlne a karosszéria,
a rendszer hidraulikusan
összeköti a hátsó csillapítókat
(belső dugattyúja nem mozdul),
ezáltal megfogja az autó billegését,
növeli az aktív biztonságot.
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OLTALMAZÓ INTELLIGENCIA
Egy biztos: soha nem tehetünk eleget azért, hogy megvédjük azokat, akiket igazán szeretünk.
Mint minden Peugeot, a 3008 úttartása is kiváló. Példás aktív és passzív biztonsága mellett
felszereltsége lehetővé teszi a mindennapok biztonságának fokozását.

Megerősített karosszéria
A Peugeot 3008 karosszériája
nagymértékben elnyeli az ütközés
energiáit. Frontális ütközés esetén
a biztonsági kormányoszlop csak
korlátozott mértékben mozdul
el az utastér felé és csökkenti
a motor vagy a váltó utastérbe
való behatolásának kockázatát.

A Peugeot 3008 az Euro NCAP*
töréstesztprogram felnőtt
utasvédelmi vizsgálatán (ADULT
OCCUPANT PROTECTION)
5 csillagot kapott, mely az
elérhető legjobb eredmény.
Az 1997-ben alapított
Euro NCAP egy független
európai szervezet, mely a
piacon kapható gépjárművek
biztonsági tesztelését végzi:
frontális ütközés, oldalütközés
tesztelése, gyalogosvédelem…
A szervezet nyilvánosságra
hozza a kapott eredményeket,
melyeket csillagokkal rangsorol.
A rangsorolásnak hatása van
a biztosítótársaságok által
alkalmazott díjtételekre is.
* European New Car Assessment Program
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Légzsákok
A 3008 szériában 6 légzsákkal
van ellátva:
• a két első légzsák 35
millisecundum alatt nyílik ki,
így biztosít teljes védelmet
az ütközés esetén előrecsapódó
felsőtesteknek;
• a két oldallégzsák a vezető és
az elöl utazó felsőtestét védi;
• a függönylégzsákok a fejet védik.

Fékrendszer
A Peugeot 3008 többfunkciós
komplett fékrendszerrel bír:
• a blokkolásgátló (ABS)
kiküszöböli a kerekek teljes
blokkolását hirtelen fékezéskor;
• a kerekenkénti fékerőszabályozás nagyobb és
pontosabb fékhatást biztosít;
• a vészfékrásegítés (AFU)
szükség esetén pluszfékerőt
biztosít.

ESP
A 3008-ban az ESP hatékonyságát
még két pluszfunkció növeli:
• az adaptív ESP kanyarban
a sebesség függvényében
módosítja a féknyomást a
teljes körű stabilitás érdekében;
• a dinamikus stabilitáskontroll
(CDS) folyamatosan
összehasonlítja a
kormány érzékelőjéből és
a kanyarérzékelőtől kapott
információkat, s ezek alapján
kiszűri az alul- és a felülkormányzást, és a fizikai
törvények lehetőségeihez
mérten visszaállítja a
3008 eredeti irányát.
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SZÍNEK ÉS FELSZERELTSÉGEK
METÁLFÉNYEZÉS

CONFORT PACK

(opció)

Főbb szériafelszereltség:

Kék Abysse

Barna Hickory

Szürke Aluminium

Szürke Shark

Fekete Perla Nera

Szürke Vapor

MATTFÉNYEZÉS

– 17"-os acél keréktárcsák
– 3 szintes csomagtartó
– Blokkolásgátló, elektronikus
fékerőelosztó, vészfékrásegítés,
automatikusan bekapcsolódó
vészvillogók
– Bőrbevonatú kormánykerék
és váltógomb
– Elektromos kézifék, lejtőn való
elindulást segítő rendszerrel
– Elektromos, szekvenciális
ablakemelők elöl, elektromos
és fűthető visszapillantó tükrök
– Első könyöktámasz beépített
hűtött tárolórekesszel

– ESP és kipörgésgátló
– Függönylégzsákok, vezető- és utasoldali légzsák, oldallégzsákok elöl
– Isofix rögzítések a 2 szélső hátsó
ülésen
– Két részben nyitható csomagtérajtó
(hobby)
– Manuális klímaberendezés
– Rádió-CD MP3-lejátszóval,
kormányoszlopról vezérelhető
6 hangszóró, „jack” bemenet
a könyöklő alatt
– Síalagút, 1/3–2/3 arányban
dönthető hátsó üléstámla
– Sötétített hátsó ablak

PREMIUM

KÁRPITOK
Fekete Sibayak szövet

Választható színek:

A bőrkárpitozás az első és hátsó ülések bőrbevonatát, a teljes
bőrkárpit, ezenfelül az ajtópanelek, a középkonzol és a műszerfal
bőrborítását tartalmazza. A bőrkárpit és a teljes bőrkárpit opcióként
rendelhető. Az egyes felszereltségi szintek, kárpitok és külső színek
párosításáról márkakereskedője tud Önnek felvilágosítást adni.
Megalkothatja saját autóját, ha ellátogat a www.peugeot.hu oldalra,
a konfigurátor almenübe.

Szürke Ombrage szövet

Választható színek:

Fekete Ombrage szövet

Választható színek:

Szürke bőr

Választható színek:

Fekete bőr

Választható színek:

Főbb szériafelszereltség: Confort Pack felszereltség +
–
–
–
–

Szürke Hurricane

SPECIÁLIS
METÁLFÉNYEZÉS

GYÖNGYHÁZFÉNYEZÉS

(opció)

(opció)

Piros Babylone

Fehér Nacré

17"-os könnyűfém keréktárcsák
2 db távirányítós kulcs
Állítható magasságú utasülés
Hővisszaverő, hangszigetelő
szélvédő
– Kétzónás automata klímaberendezés
hátsó légbefúvóval és levegőminőségérzékelővel
– Kilátás csomag: automatikusan
bekapcsolódó fényszórók és
automata ablaktörlők, automatikus
üdvözlő- és hazakísérőfény
– Ködfényszórók

– Krómdekoráció az oldalablakoknál
– Rakodóhely csomag: szemüvegtartó,
csomagrögzítő háló, padló alatti
rekesz a hátsó üléseknél
– Sötétített hátsó oldalüvegezés
– Színre fújt tükörházak
– Tempomat és sebességhatároló
– USB-csatlakozó zenelejátszóhoz
– Világítás csomag: kivehető öntöltő
zseblámpa a csomagtérben,
első-hátsó küszöbmegvilágítás,
hátsó olvasólámpák

PREMIUM PACK
Főbb szériafelszereltség: Premium felszereltség +

Az egyes felszereltségi szintek, kárpitok és külső színek
párosításáról márkakereskedője tud Önnek felvilágosítást adni.
Megalkothatja saját autóját, ha ellátogat a www.peugeot.hu
oldalra, a konfigurátor almenübe.

– Állítható deréktámasz a vezetőoldalon
– Cockpit csomag: vetített kijelző
(head-up display), követésitávolságfigyelő rendszer, keréknyomásellenőrző, billenőkapcsolók
a középkonzolon
– Hangulat csomag: LED-es
hangulatvilágítás, megvilágított lábtér
elöl, megvilágított piperetükrök a
napellenzőkben

– Komfort csomag: napfényrolók a
második üléssorban, elektromos,
szekvenciális ablakemelők hátul,
elektromos gyerekzár
– Outdoor csomag: fémbetétes
első és hátsó lökhárítók,
króm küszöbdekoráció, alu
küszöbvédők, króm tükörházak
– Panoráma-üvegtető
– Tolatóradar

17"-os ATAX dísztárcsa

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150

16"-os ISARA könnyűfém keréktárcsa
(kizárólag Grip Contro esetén)

17"-os SAVARA könnyűfém keréktárcsa

18"-os EXONA könnyűfém keréktárcsa

www.fredibeni.hu

MŰSZAKI ADATOK
3008
MOTOR
Hengerűrtartalom (cm3)
Hengerek száma
Maximális teljesítmény (kW/LE)
Fordulat/perc
Maximális nyomaték/overboost* (Nm)
Fordulat/perc
Szelepek száma
SEBESSÉGVÁLTÓ
5 fokozatú manuális
6 fokozatú manuális
6 fokozatú automata
GUMIABRONCSOK
Méret (felszereltségtől függően)
FUTÓMŰ
Elöl
Hátul
FÉK
Elöl
Hátul
MÉRETEK (mm)
Hosszúság
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül/visszapillantó tükrökkel)
Magasság
Tengelytáv
Első túlnyúlás
Hátsó túlnyúlás
Nyomtáv elöl/hátul
TÖMEG (kg)
Saját tömeg (üresen)
Hasznos tömeg
Megengedett össztömeg
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval (tehermegosztással)
Össz. engedélyezett gurulótömeg (12%-os lejtőn)
KAPACITÁS (liter)
Üzemanyagtartály (liter)
Csomagtartó-térfogat kalaptartó alatt (dm3)
(VDA/víztérfogat)
MENETTELJESÍTMÉNY
Maximális sebesség (km/h)
Gyorsulás (s) (csak vezetővel) – 0-ról 100 km/h-ra
– 1000 m álló helyzetből
FOGYASZTÁS (l/100 km)
Városi
Városon kívül
Vegyes
CO2 (g/km, vegyes)

1.6 VTi 120 LE

1.6 THP 150 LE

1.6 l HDi 110 LE FAP

2.0 HDi 150 LE FAP

2.0 l HDi 160 LE FAP

1598
4
88/120
6000
160
4250
16

1598
4
110/150
5800
240
1400
16

1560
4
80/110
4000
240/260
1750
16

1997
4
110/150
3750
340
2000
16

1997
4
120/163
3750
340
2000
16

X
–
–

–
X
–

–
X
–

–
X
–

–
–
X

215/60/ R16 M+S, 225/50 R17 vagy 235/45 R18
Pseudo-McPherson felfüggesztés, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd
független kerékfelfüggesztés, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, hosszlengőkarok, Dynamic Rolling Control (1.6 THP és 2.0 HDi)
hűtött tárcsa
tárcsa
4365
1837/2113
1639
2613
916
836
1525/1514
1399
621
2020
1500
3220

1459
561
2020
1500
3420

1425
595
2020
1300
3120

1529
551
2080
1500
3480

1539
561
2100
1500
3500

60
432/512

185
11,8
33,2

201
8,9
30,3

180
12,2
33,7

195
9,7
31,1

190
10,2
31,6

9,8
5,6
7,1
165

10,6
5,6
7,4
176

6,5
4,4
5,1
137

7,1
4,7
5,6
146

8,7
5,4
6,6
173

* átmenetileg megnövelhető nyomaték
A fogyasztási és menetteljesítmény-adatok 16" vagy 17"-os kerékméretre vonatkoznak. A menetteljesítmények és a fogyasztási adatok a műszaki fejlesztés függvényében változhatnak.

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150

www.fredibeni.hu

SZÁLLÍTÁS/SZABADIDŐ

TARTOZÉKOK
A Peugeot Designközpont által kifejlesztett magas technológiát képviselő tartozékokat mind különös gonddal tervezték, hogy
azok megfeleljenek az Ön megbízhatósági és kényelmi igényeinek. A következő oldalakon e termékek széles választékának néhány
elemét mutatjuk be Önnek. A teljes tartozékválasztékot megtekintheti a www.peugeot.hu oldalon a Peugeot Modellek fejezetben,
a Tartozékok menüpontot választva, illetve márkakereskedői hálózatunk készséggel áll rendelkezésére minden kiegészítő információval.

DESIGN

KÉNYELEM
Tetőcsomagtartó

PVC küszöbvédő szett

Isara 16"-os könnyűfém keréktárcsa

Inox küszöbvédő szett

Galium 17"-os könnyűfém keréktárcsa

Exona 18"-os könnyűfém keréktárcsa

Napfényroló

Vonóhorogra rögzíthető kerékpártartó

Szőnyeg hímzett szegéllyel és hímzett modellnévfelirattal

Tetőbox

Csomagtérvédő szőnyeg

BIZTONSÁG

Keresztszemes hóláncszett

Biztonsági gyermekülés

Tetőcsomagtartóhoz rögzíthető kerékpártartó adapter

Vonóhorog

www.fredibeni.hu

W W W.PEUGEOT.HU
A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjának felelnek meg. A képeken bemutatott gépjárművek felszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek
folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat.
A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál,
így nem tekinthető szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles
Peugeot előzetes beleegyezésével reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2009. május

PEUGEOT –
TÖBB MINT
100 ÉVES
TAPASZTALAT
A Peugeot 1889 óta foglalkozik autógyártással. A márka egyik
legfontosabb vezérelve a gépkocsivezetők igényeinek történő
lehető legtökéletesebb megfelelés. Az eltelt 100 év alatt
a márka a téma egyik legelfogadottabb szakértőjévé vált.
A Peugeot-k mindig is koruk meghatározó modelljei voltak,
melyekben az ötletesség az autógyártás szenvedélyével
és a magas szintű technikai elvárásokkal egyesül. A Peugeot
3008 új érzések, várakozások, örömök átélésére csábít.
Fedezze fel őket!

Christian Peugeot

PEUGEOT Márkakereskedések és Szakszervizek
2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521-150

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436-0580

