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De informatie en illustraties die in deze brochure voorkomen zijn gebaseerd op de technische kenmerken zoals die waren op het moment dat dit document gedrukt werd. Al deze voorzieningen zijn standaard of als optie verkrijgbaar,
naargelang de gekozen versie. In het kader van het streven van de fabrikant naar een constante verbetering van zijn producten, kan PEUGEOT op elk moment de technische specificaties, de uitrusting, de opties en de kleuren wijzigen,
zonder voorafgaande kennisgeving. De huidige reproductietechnieken maken het niet mogelijk de helderheid van de kleuren getrouw weer te geven. Gelieve voor bijkomende informatie contact op te nemen met uw PEUGEOT
verkooppunt. De elementen in deze catalogus mogen niet gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Automobiles PEUGEOT.



Met de nieuwe SUV* PEUGEOT 2008 krijgt u zin om op
avontuur te vertrekken. Hij weet op alle soorten wegdek zijn
sterktes uit te spelen.

Hij ziet er katachtig uit, met een intense en hoogtechnologische
lichtsignatuur (koplampen met zwarte en verchroomde
achtergrond, led-achterlichten met drie 3D-“klauwen”**).

In het verlengde van de nieuwe horizontale motorkap wordt
het gemaasde verticale radiatorrooster in het midden
opgesierd door de leeuw.

De zwarte beschermingsprofielen op de flanken (wielkasten***
en bodemplaat) vormen de verbinding tussen de voor- en

achterbumper, die voorzien zijn van stevige rozetten. De
elegante verchroomde onderdelen (vensterranden, omlijsting
op de achterdeuren, dakstangen, spoiler) zetten in de verf dat
de auto nu in een hoger segment thuishoort.

De cockpit is uniek in het SUV-segment en zal u weten te
verleiden door zijn hoogwaardige afwerking, zijn nauwkeurige
instellingsmogelijkheden en zijn ‘techno-chique’ lichtsfeer. Het
head-up display is omlijst door witte leds en voor het dak kunt
u kiezen tussen een panoramisch dak met lichtgeleiders en een
dak met laserverlichting.

*Sport Utility Vehicle (sportief gebruiksvoertuig)
**Verlichting 100% licht uitstralende diode.
***Standaard naargelang de versies.

VERLEIDING EN  
KRACHT VAN DE SUV



Met de PEUGEOT i-Cockpit®, bestaande uit een klein
stuurwiel, een head-up display en een touchscreen*,
ontdekt u een intuïtieve, wendbare en veilige rijstijl
en een nauwkeurige wegligging.

Dankzij het geprofileerde silhouet en het beperkte
gewicht van de SUV PEUGEOT 2008, vanaf amper
1045 kg, maakt het uitgebreide gamma van Euro6
PureTech 3-cilinder benzinemotoren – in combinatie
met de nieuwe automatische versnellingsbak EAT6**
– en BlueHDi-dieselmotoren alle types gebruik
mogelijk, terwijl het verbruik en de CO2-uitstoot, die
tussen 90 en 114 g/km(1) ligt, binnen de perken
blijven.

De verschillende technologieën waarmee het
voertuig is uitgerust maken de unieke rijervaring
compleet: 

- Mirror Screen met MirrorLinkTM(2) of Apple
Carplay®(3), om het scherm van uw smartphone te
kopiëren op het touchscreen.

- Active City Brake: automatisch remsysteem – tot
30 km/u – bij botsingsgevaar.

- Park Assist en achteruitrijcamera: om uw
manoeuvres in de stad te vergemakkelijken en
veiliger te maken.

- Grip control®: verhoogd vermogen in
omstandigheden met weinig grip, met 5 modi
(standaard, sneeuw, terrein, zand, ESP off)

* Standaard naargelang de versies. ** Efficient Automatic Transmission 6: voorzien van de Quickshift-technologie, voor snellere en vlottere
versnellingswisselingen en een hoog gebruiksgemak.
(1)Volgens richtlijnen 99/100/EC. (2)MirrorLinkTM is een evolutief communicatieprotocol dat ontwikkeld werd door het Car Connectivity
Consortium, dat de voornaamste autoconstructeurs, gsm-fabrikanten en app-ontwikkelaars verenigt. (3)Apple Carplay® is een
communicatieprotocol van Apple.

DE SUV VOOR  
UNIEKE SENSATIES



STERKEPERSOONLIJKHEID
Bij het hogere segment hoort een GT Line-uitvoering
met overdwarse sportieve typeaanduiding van het
merk PEUGEOT. 

De 2008 GT Line is uitgerust met exclusieve 17”
velgen in glanzend Anthra zwart. Het chroom op de
andere uitvoeringen wordt vervangen door zwarte
elementen:
 
- radiatorroosterbies
- omlijsting rond de mistlampen
- buitenspiegelhulzen
- dakstangen
- omlijsting voor de achterdeuren en ruitlijsten
- spoiler.

Het radiatorrooster omvat vakken in Black Chrome
en een rode PEUGEOT-belettering, terwijl de
bumperrozet achteraan de look van een uitlaatpijp
krijgt. Het monogram GT Line staat vermeld op de
voorvleugels en de achterklep.

De dynamische typering wordt doorgetrokken in de
cockpit, zodra de deuren geopend worden, met
drempels in roestvrij staal met PEUGEOT-belettering.
Het head-up display is omlijst door een rode
achtergrondverlichting en het touchscreen is
voorzien van RedLine rode sfeerverlichting. De
interieurmaterialen zijn voorzien van rode
sierstiksels, onder meer op het kleine stuurwiel in
geperforeerd volnerfleder.


