
New PEUGEOT 4008



Smaakvol en robuuSt
Zijn verzorgd en elegant silhouet verdringen geenszins z’n karakter. Robuust en strak, is de 4008 echt thuis op bochtige wegen
terwijl hij toch lekker compact en gezwind blijft en dus ook geknipt voor het stadsverkeer.

Deze SUV breekt met de conventionele terreinwagen via een combinatie van het stoere van een 4x4 met een stijlvolle look. 
U gaat het avontuur van alledag intens beleven!







een terreinwagen
met pit
Zoals voor alle Peugeots weet ook de 4008 comfort met een
voortreffelijke wegligging te combineren. 
Deze veelzijdigheid heeft hij te danken aan de kwaliteit van het
onderstel en de verschillende manieren van overbrenging.

Voor alledag schakelt u de 4x4 (4WD) in. 
De koppeloverdracht tussen de voor- en achtertrein verloopt
dan volautomatisch en zo geniet u van een optimale wegligging
onder alle omstandigheden.

Op een droge asfaltweg in goede staat, kiest u uiteraard voor
vooraandrijving (2WD) want zo blijft uw 4008 behendig en
spaart u brandstof. 

Tot slot onder barre rijomstandigheden met minder grip
(sneeuw, zand, modder…), kiest u voor de rijmodus 4WD LOCK  :
het systeem brengt dan anderhalf keer meer kopel over op de
achterwielen dan in volautomatische rijmodus en daardoor kunt
u alle moeilijkheden de baas. 



De 4008 gaat voor een eigen look. De wagen heeft pit en brengt dit tot uiting
via zijn gedurfd lijnenspel en zijn eigenzinnige dynamisme van terreinwagen
pursang. 

De stijlelement die zo typisch zijn voor het Merk werden subtiel verwerkt : het
zwevende rooster, de katachtige lichtpartijen, de LED dagrijlichten die de
verstralers beklemtonen en de drie rode lichtelementen achteraan die als
waren het klauwen deze auto een ongemene status verlenen. Elegant en puur
straalt de 4008 toch ook robuustheid en stoere kracht uit. Dit komt tot uiting
via de verhoogde opstelling, de beschermelement onderaan het koetswerk, de
ruime wielkasten en de nerven op de motorkap.

De look  van 
Het  avontuur





ruimte  en  elegantie
Het avontuurlijke karakter van de 4008 wordt gecombineerd met een
hoogwaardig interieur dat wordt afgewerkt met kwaliteitsvolle bekledingen
en nobele materialen zoals chroom. Bepaalde accenten zoals de LED
randverlichting van het glazen panoramisch dak* beklemtonen de zorg
waarmee deze auto wordt afgewerkt.
*Optie.





tecHnologie tot uw DienSt
De 4008 is uitgerust met allerlei handige snufjes die uw rijplezier,
veiligheid en comfort ten goede komen. Geen gedoe meer met
een sleutel, overal vlot de weg vinden, makkelijk manoeuvreren
in de stad… Stuk voor stuk uitrustingen die u beslist niet koud
laten! 

Handenvrij openen en starten 
De traditionele, mechanische sleutel wordt vervangen door dit
systeem waarmee u vlotter toegang krijgt tot uw 4008 om hem
vervolgens te starten : de elektronische sleutel heeft u gewoon op zak
of in uw tas zitten en daarmee opent u de wagen, u neemt plaats
achter het stuur en schakelt de motor in met even een druk op de
Start/Stop knop. Als u de wagen verlaat drukt u even op de greep van
een van de voorste deuren of het kofferdeksel om af te sluiten.



navigatiesysteem* en parkeercamera*
De 4008 kan worden voorzien van een navigatiesysteem in kleur*. Dit
omvat de navigatie doorheen Europa zodat u met een gerust hart uw
weg kunt aanvatten, een autoradio met mp3-compatibele cd-speler,
een 7’’ kleurenscherm, een handenvrije kit met Bluetooth® en een
USB/jack-poortje onder de centrale armsteun zodat u uw numerieke
toestelletjes kunt aansluiten. Indien de verbinding tot stand komt via
de USB-aansluiting, wordt alle info weergegeven op het

multifunctionele scherm en kunt u alle functies oproepen via de
bedieningsknoppen op het stuur. In combinatie met het optionele
navigatiesysteem, is er een parkeercamera die automatisch in
werking treedt wanneer er in achteruit wordt geschakeld waardoor de
bestuurder in alle veligheid zijn parkeermanoeuvre kan uitvoeren.
*Optie.



comFort  boven  alleS
Aan boord van de 4008 hebben de inzittenden riant beenruimte
en ook het dak schept ruimte zodat iedereen er zich behaaglijk in
voelt en ongeremd kan bewegen. De 4008 biedt de bestuurder
en de passagiers een comfortniveau dat de vergelijking met knap

uitgeruste berlines met glans kan doorstaan : talrijke opberg-
mogelijkheden, automatische airconditioning, een gekoeld
handschoenenkastje, een 12-volt stopcontact, instelbare zetels en
elektrische ruiten. 



Indien u gevoelig bent voor high definition sound kunt u opteren
voor het Rockford Fostgate hifisysteem voor uw 4008. Dit
systeem is gekoppeld aan een versterker van 710 W en maar
liefst 9 luidsprekers die rondom het interieur zijn opgesteld met
ondermeer een baskast in het kofferruim.

Eveneens verkrijbaar in optie is er het glazen panoramisch dak dat
zorgt voor meer lichtinval, een gevoel voor ruimte en een ongekend
welbehagen en dit zowel voor- als achterin. Voor meer exclusiviteit is
er een LED ambianceverlichting met instelbare intensiteit.



moDuleer 
Het volume 
naar wenS



In uw 4008 schikt u het beschikbare volume in functie van
ùw wensen.
De voorzetels zijn instelbaar in de lengte, de hoogte én qua
helling. 
Achterin is er ook een mogelijkheid om de hellingsgraad in
te stellen. 
In een handomdraai klapt u de achterzetels neer, hetzij
volledig of 40/60 (afbeelding 1 tot 3) om zo volop ruimte te
maken voor al uw spullen.

In het kofferruim beschikt u over een volume van 416 liter,
gemeten in liters water.   Dit kan worden uitgebreid tot 
1 219 liter als de rugleuning van de achterzetels wordt
neergeklapt. 
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peugeot en  Het milieu
Peugeot heeft een ruim aanbod aan wagens met een geringe uitstoot; zo heeft méér dan de helft van de wereldwijd verkochte
Peugeots een CO2-uitstoot van minder dan 140 g/km. Deze krachttoer steunt enerzijds op beproefde technologie waarvan
Peugeot een koploper is : met name de dieselmotor met de FAP-roetfilter (voor het eerst gelanceerd in 2000 op de Peugeot
607) en waarmee nu al meer dan 2,1 miljoen wagens zijn uitgerust (eliminatie van 99,99% van het roet) maar ook op
baanbrekende technologie : Stop & Start, een nieuwe generatie HDi-motoren.

stop & start
Het behoud van onze aardbol is een van onze grootste uitdagingen. Peugeot zet zich hiervoor in door tal van motoren uit te
rusten met een Stop & Start systeem, wat zorgt voor een lager CO2-uitstoot. Dankzij dit systeem slaat de motor automatisch
af als de wagen stilstaat, bijvoorbeeld bij een rood verkeerslicht of een stopbord. De motor weer wordt gestart wanneer de
bestuurder wil wegrijden, waarbij nauwelijks trillingen worden veroorzaakt.

Hdi met Fap-roetFilter
De HDi-techniek wordt gecombineerd met een zeer doelkrachtig uitlaatgasreinigingssysteem, de FAP-roetfilter (FAP). De
zelfreinigende roetfilter reinigt de uitlaatgassen van de motor. Deze filter beperkt de uitstoot van roetstof - ongeacht de
grootte - tot het nauwelijks meetbare niveau (0,004 g/km). Dankzij deze techniek wordt de dieselmotor een van de schoonste
krachtbronnen.



De opgegeven verbruikcijfers in de tabel hierboven stemmen overeen met de
gehomologeerde waarden, conform de Europese regelgeving terzake die van toepassing is
voor alle Europese constructeurs en alle wagens die in Europa worden verkocht. Aan de hand
van deze waarden kunt u verschillende wagens vergelijken en zo uw keuze bepalen :
-    Het verbruik in de stad wordt gemeten op basis van een parcours van 4 kilometer in een 

bebouwde kom.
-    De meting voor het verbruik buiten de stad gebeurt op basis van een parcours op de open 

weg van ongeveer 7 kilometer.
-    Het gemengde verbruik stemt overeen met het gemiddelde van beide parcours, dus op 

basis van een afstand van 11 kilometer.

De opgegeven waarden worden verkregen onder strikte omstandigheden (temperatuur,
laadgewicht, instellingen van de testrolbank, enz...) volgens een bezadigde rijstijl. In de
praktijk zal het verbruik van uw wagen wellicht afwijken van deze gehomologeerde waarden;
het verbruik wordt immers beïnvloed door het verkeer, de weersomstandigheden, het
laadgewicht, uw rijstijl, de bandenspanning, de aanwezigheid van imperialen (ook zonder
belading), intens gebruik van de airconditioning en/of de verwarming, de algemene staat van
de wagen, enz.

*Volgens richtlijn 99/100/EU.           
Man. 6   = manuele 6-versnellingsbak / FAP = roetfilter (Filtre À   Particules). 

motoren

verbruik  en  uitStoot
4008 Verbruikcijfers (l/100 km)*

Dieselmotoren Versnellingsbak Stad Buiten de stad Gemengd CO2 (g/km)

1,6 l HDi FAP 115 pk Stop & Start 4WD Man. 6 5,6 4,5 4,9 129

1,8 l HDi FAP 150 pk Stop & Start 4WD Man. 6 6,8 4,9 5,6 147

1,6 l Hdi 115 pk
Deze 1560 cm³ sterke krachtbron is gekoppeld aan een manuele
6-versnellingsbak en is uitgerust met een FAP-roetfilter en een
Stop & Start systeem. Al bij een laag toerental levert hij puike
prestaties met een zuinig verbruik.  

1,8 l Hdi 150 pk
Deze motor van 1798 cm3 wordt uitgerust met een manuele 6-
versnellingsbak en onderscheidt zich door zijn soepele werking.
Dankzij een Stop & Start, een FAP-roetfilter en banden met een
geringe rolweerstand is deze milieubewust.





esp en Hill assist
De 4008 beschikt over een ESP met antispinsysteem en Hill  Assist, die ervoor zorgt dat de
wagen gedurende 2 seconden ter plaatse blijft bij een vertrek op een helling. 

verlicHting en zicHtbaarHeid 
De 4008 wordt standaard uitgerust met een automatische ontsteking van de lichten in functie
van de aanwezige lichtsterkte. Verder zijn er ook geintegreerde mistlampen vooraan, xenon
koplampen met koplampsproeiers en een elektrische regeling van de lichthoogte zodat
tegenliggers niet worden verblind.

airbags
In geval van een botsing zijn er 7 airbags paraat om de inzittenden van de 4008 te
beschermen:
• 2 frontale airbags voor de bestuurder en de passagier voorin. De druk waarmee deze

airbags ontplooien past zich aan de hevigheid van de botsing aan,
• 1 knieairbag voor de passagier voorin,
• 2 laterale airbags voorin die de borst, de buik en het bekken beschermen van de

bestuurder en de passagier voorin (ingewerkt in de zetels),
• 2 gordijnairbags die het hoofd en de borststreek van de bestuurder, de passagier voorin

en de passagiers op rij 2 beschermen.

isoFix
De 4008 is uitgerust met Isofix ankerpunten op de twee zijplaatsen achterin.

parkeren
Samen met de optie navigatie, is er een parkeercamera die automatisch wordt
ingeschakeld zodra de wagen in zijn achteruit wordt gezet. Op het scherm van het
navigatiesysteem verschijnt dan de afstand tussen de achterbumper en het achterliggend
obstakel evenals de algemene richting van de wagen.

De 4008 wordt standaard geleverd met parkeersensoren voor- en achteraan :
4 ingewerkte sensoren vooraan en 4 achteraan detecteren eventuele obstakels en
verwittigen de bestuurder via een geluidssignaal. 

veiligHeiD







binnenbekleDingen
Maak uw keuze uit een van de fraaie binnenbekledingen en geef uw wagen de
gewenste verfijning en gezelligheid. zwart leder (optie)



grijs leder (optie)



drievoudige stoFFen, zwarte bekleding trekking



Mangaro bruin Azuki rood Cool Silver grijs Antarctique wit

Lichtmetalen velg 18” 

kleuren

velg

Voor uw 4008 heeft u de keuze uit 8 koetswerkkleuren waaronder metaalkleuren, een paarlemoerkleur en een effen kleur.

Titanium grijs Garrigue grijs Perlé zwart Nacré wit

metaalkleuren (optie) paarlemoerkleur (optie)

eFFen  kleur



Wilt u meer weten over uw toekomstige 4008? Stel uw wagen samen op onze website. U krijgt er gelijk alle nuttige informatie aangaande
de beschikbare kleuren en motoren, het onderhoud, de beschikbare opties en de technische kenmerken. Afspraak dus op de website.

acceSSoireS
Bij uw Peugeot-verdeler vindt u een volledig assortiment accessoires voor uw 4008.

1. Verchroomde deurgrepen.
2. Matten in velours met 4008 tag. 
3. Multimediahouders / zonnestores.
4. Imperiaal op dakstangen. 
5. Laterale beschermstrips. 
6. Kofferbak. 
7. Fietsendrager op zonder werktuigen demonteerbare trekhaak (apart verkocht) / Lichtmetalen velgen 18”
Style 2. 

www.peugeot.be 
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Wie kiest voor Peugeot, kiest voor een uitgebreid netwerk van verdelers die u optimaal ontvangen, professioneel verder helpen, 
uitrustingen en diensten van topkwaliteit aanbieden.

(1) Vraag uw verdeler de overeenkomstige contractuele documenten om de toepassingsvoorwaarden van deze contracten, waarborgen en diensten te kennen.
(2) In heel West-Europa.
(3) Peugeot Verzekering is een product van SERVIS nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB onder het nr 1396. PSA Finance Belux nv (FSMA nr. 019653A) treedt op als verzekeringsagent
van SERVIS nv. De erkende Peugeotverdelers treden op als onderagent van PSA Finance Belux nv. Bel naar 0800/96.391 om de door de FSMA erkende verdelers te kennen. Product alleen beschikbaar in België.
(4) Peugeot Finance is een merk van PSA Finance Belux (lener), Sterstraat 99 te 1180 Brussel. Peugeot Stretching : lening op afbetaling met een maximale duur van 60 maanden met voorschot van minimum
15% Klassieke lening : lening op afbetaling.

De informatie en de afbeeldingen in deze brochure zijn gebaseerd op de technische kenmerken zoals zij gekend zijn op het moment van het drukken van dit document. Naargelang de versie is de voorgestelde uitrusting standaard
ofwel in optie. In het kader van het streven naar een constante verbetering van de producten kan Peugeot op elk ogenblik de technische kenmerken, de uitrusting, de kleuren en de opties wijzigen. De huidige fotografische
reproductietechnieken laten niet toe de kleuren natuurgetrouw weer te geven. Daarom is deze brochure een document met algemeen informatief karakter en niet contractueel bindend. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
Peugeot-verdeler. De catalogus of delen ervan mogen niet zonder uitdrukkelijke toelating van Automobiles Peugeot gereproduceerd worden.

DienSten en dealernet

PEUGEOT BOUTIQUE
Een compleet gamma accessoires en
uitrustingen van Peugeot-makelij die
speciaal voor uw wagen werden
ontworpen.  Voor meer informatie, kunt u
terecht bij de verdeler van uw keuze.

WEBSITE PEUGEOT 
Ontdek Peugeot op het internet en surf
naar : http://www.peugeot.be

PEUGEOT CONTACT CENTER
België : 070/70.00.01

voor uw gemoedsrust peugeot Finance(4)

PEUGEOT WAARBORG(1)

Kwaliteit is voor Peugeot een dagelijkse
drijfveer: voordelen binnen het net,
contractuele waarborg van twee jaar
zonder kilometerbeperking, waarborg van
3 jaar op de koetswerklak en een
waarborg van 12 jaar tegen
doorroesten(2).

PEUGEOT ASSISTANCE 
Met een eenvoudig telefoontje naar 
00 32 2 627 61 20 komt u elke tegenslag
te boven, in heel West-Europa. Peugeot
Assistance(1) waakt 24 uur op 24, 7 dagen
op 7.

PEUGEOT OPTIWAY CONTRACTEN(1)

Uitbreiding en Onderhoud, twee unieke
formules op maat om kommerloos rond te
rijden.  Assistentie bij het herstellen na een
defect, vervanging van de aan slijtage
onderhevige onderdelen bij de
onderhoudsbeurten… : u kiest zelf het
niveau van tussenkomst op uw wagen en 

blijft altijd genieten van de
kwaliteitsgarantie van Peugeot. Voor
optimale bewegingsvrijheid.

PEUGEOT VERZEKERING(3)

Peugeot Verzekering biedt verzekerings-
contracten aan, zonder verrassingen,
gekoppeld aan de exclusieve diensten 
van het Peugeotnet :

• Bescherming van het voertuig : 3 jaar
waardegarantie. Bij totaalverlies of
diefstal kunt u bij Peugeot Verzekering
kiezen voor een klassieke
cashvergoeding of een nieuwe Peugeot
met dezelfde cataloguswaarde. Deze
waardegarantie is geldig gedurende de
eerste 3 levensjaren van uw voertuig.

• Uniek : totaalverliesdekking voor het
overgenomen voertuig.

• 2 niveaus van franchise waaronder de
franchise 0 euro bij het 1ste schadegeval.

• Bescherming van de bestuurder.

• De Click.
Hebt u een ongeval dan voorkomt de
Click dat u daar via uw premie op
afgestraft wordt.

• Bescherming van de mobiliteit. Eerste
hulp automatisch inbegrepen bij een
ongeval, poging tot diefstal, diefstal of
brand + dankzij uw omnium,
vervangwagen (max. 3 maanden).

• Een vertrouwenspersoon: uw
Peugeotverdeler.

• Een volledige service waarbij onderhoud,
financiering en verzekering nauw met
elkaar verbonden zijn.

Kortom, met Peugeot Verzekering
profiteert u van de inzet van het
Peugeotnet én van alle voordelen van een
contract bij een gevestigde
verzekeringsmaatschappij.

Bel het gratis nummer 0800/96 390 voor
een offerte op maat (enkel geldig in
België).

PEUGEOT STRETCHING
Vaker van auto veranderen is nu mogelijk !
Deze financiering biedt u een originele
manier om uw nieuwe Peugeot aan te
schaffen. Na storting van een voorschot
(minimaal 15%) en kleine maandelijkse
aflossingen, kunt u aan het einde van het
contract beslissen om uw Peugeot te
houden door de laatste aflossing te betalen
ofwel een nieuwe Peugeot kopen met
overname van uw vroegere wagen
(gewaarborgde overnamewaarde).

PEUGEOT AUTOFIN
Klassieke financieringen met of zonder
voorschot, gevarieerde formules om u zo
vrij als een vogel te voelen. De betaling
gebeurt via maandelijkse afbetalingen
gespreid over een maximale duur van 72
maanden (volgens wettelijke bepalingen).

Let op, geld lenen kost ook geld.

voor uw plezier 
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