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kelen en daardoor louter rijplezier overstijgen.

Ergonomie, materialen, connectiviteit , elk detail wordt uitgedacht

om u een intuïtievere rijervaring te bieden.

Peugeot heeft de Franse traditie van kwalitatief hoogstaande en in-

ventieve productie altijd al hoog in het vaandel gedragen. Vandaag

meer dan ooit concentreert Peugeot zich volledig op het ontwerpen

van voertuigen met een uitgesproken design die alle zintuigen prik-



HET TOPPUNT VAN VERLEI DI NG.



NI E UWE SUV 3008  GT  

RASECHT  DES IGN . PE RFE CT  E VE N WICHT.

Welkom in een nieuwe dimensie van auto's. Laat uzelf van meet af aan verleiden door een krachtige

voorzijde met een exclusief radiatorrooster met 'Sanded Chrome'-look, geciseleerd blokmotief en

opvallende Full LED-koplampen. Ontdek zijn robuuste en sportieve lijn, die benadrukt wordt door een

bijzonder elegante inox zijsignatuur.

Vanuit elke hoek straalt de SUV 3008 GT een sportief temperament uit, met zijn verhoogd

postuur, wielkastverbreders en 19" banden. Zijn exclusief karakter komt ook tot uiting in het

design en de afwerkingskwaliteit, zoals de verchroomde buitenspiegels, de fijne aluminium

dakrails en het koperkleurige GT-monogram dat de voorvleugel siert.
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NI EU W E SU V 3 008  GT  

SPORT IEVE  ELEG ANT IE . KRACHT  E N  SOBE RHE ID.   

De kracht van de SUV wordt hier discreet uitgedrukt in een veelheid van charismatische details, waaronder

dubbele verchroomde uitlaatpijpen langs weerszijden van de achterbumper en de opvallende

welkomstverlichting die trots het leeuwembleem op de grond projecteert.

8 9

Het iconische design van de nieuwe SUV 3008 GT verleidt zowel door zijn soberheid als door

zijn uitgesproken stilistische keuzes. Dit toonbeeld van elegantie is standaard uitgerust met een

Black Diamond dak waarvan het inox sierelement doorloopt tot aan de achterspoiler, een

“coupe franche”* en een zwartglanzende lijst achteraan met LED-lichten met 3 klauwen, die

zowel ‘s nachts als overdag branden. 

* Optie



DE INTERIEURERVARING.



NI E UWE SUV 3008  GT  

S CHEPPER  VAN TECHNOLOGIE . E N  E E N  HE D E N DAAGS IN TE R IE U R .  

Ontdek met de nieuwe PEUGEOT i-Cockpit® een 100% digitale wereld met een 8" aanraakscherm, een

koperkleurig digitaal head-up display, een compact stuur met geïntegreerde bedieningselementen en een

elektronische automatische versnellingsbak.
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Met de ongelooflijke i-cockpit® Amplify past uw interieur zich aan al uw gemoedstoestanden aan. Geniet van een keuze uit delicate

Scentys geuren, varieer* de intensiteit van de sfeerverlichting, wijzig* de schermkleuren voor een 'Boost'- of 'Relax'-sfeer... U bevindt

zich in een hoogwaardig interieur met edele materialen waaronder grijze eik, satijnchroom, Alcantara® en Nappaleder** met

koperkleurige sierstiksels..

* Bij voorkeur wanneer het voertuig volledig stilstaat
** Leder als optie  



EMOTIES  IN  HOGE RESOLUTIE .
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AAN HET  STU UR VAN U W
GEWAARWORDINGEN .
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Laat u, gehuld in het licht van het groot panoramisch dak*, omhullen door op 8 punten

masserende zetels* en het bijzonder getrouwe geluid van het FOCAL®* Premium Hi-Fi-

systeem. Ontdek de Franse geluidssignatuur. 

* Optie

NI E UWE SUV 3008  GT  

NEEM PLAATS  VOOR EEN ULT IEM E  ERVAR ING

Stap meteen in de nieuwe SUV 3008 GT voor een onvergetelijke reis. Zodra u instapt, worden

uw zintuigen geprikkeld dankzij een uitzonderlijke wegligging en een uitstekend

geluidscomfort. 
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NI E UWE SUV 3008  GT  

ONBEPERKTE  VERB INDINGEN .

Laat alles over aan de intuïtieve connectiviteit van de nieuwe SUV 3008 GT. Leg uw

smartphone neer, hij laadt draadloos op*. Bekijk via de Mirror Screen-functie de inhoud

van uw smartphone op het 8" capacitief aanraakscherm, om gebruik te maken van

compatibele apps van Apple CarPlayTM, MirrorLink® of Android Auto**.

Met de verbonden 3D-navigatie wordt uw reisweg echt intuïtief. Op het

aanraakscherm of het head-up display geven de TomTom®-diensten in real-time alle

essentiële informatie voor onderweg weer (verkeer, weer, parkeren, tankstations).

* Als optie verkrijgbaar. Opladen via inductie voor toestellen die compatibel zijn met de Qi-norm
** Enkel de door MirrorLink®, Apple CarPlayTM of Android Auto (beschikbaar vanaf begin 2017) gecertificeerde
apps werken zowel bij stilstand als tijdens het rijden. Tijdens het rijden worden bepaalde functies van de
betrokken apps uitgeschakeld. Bepaalde types content die gratis geraadpleegd kunnen worden op uw
smartphone vereisen dat u zich aanmeldt bij een betalende, door MirrorLink®, Apple CarplayTM of Android Auto
gecertificeerde equivalente app. 
De Mirror Screen-functie werkt naargelang het geval via de MirrorLink®-technologie (voor MirrorLink®-
compatibele telefoons met Android, BlackBerry en Windows), via Apple CarPlayTM (voor telefoons met iOS), of
via Android auto (voor Android telefoons), mits een telefoonabonnement met internettoegang is afgesloten bij
uw provider. Meer informatie op http://www.peugeot.be  



Sneeuw, modder, zand... Niets schrikt hem af. Zijn Advanced Grip Control*-systeem voelt zich even

goed in zijn sas in de stad als in moeilijke omstandigheden en stelt u in staat de rijmodus te

wijzigen via het wieltje op de middenconsole. Het ingenieuze Hill Assist Descent Control* biedt u

uiterst nauwkeurige controle op de steilste hellingen.

* Optie

NI E UWE SUV 3008  GT  

BEHOUD DE  CONTROLE .

20 2 1



NIEUWE SUV GT  L INE

ULTIEME A ANTREKKINGSKRACHT.



N I E U W E  S U V  3 0 0 8  G T  L I N E  

C H I Q U E  E N  S P O R T I E F  T E M P E R A M E N T.  

2 4 2 5

Onderscheid u in stijl! De nieuwe SUV 3008 GT Line drukt zijn passie uit met een reeks bijzonder

hoogstaande details, zoals zijn 18" velgen in matte diamantlook, zijn Perla Nera Zwarte buitenspiegels, zijn

koperkleurig GT Line-monogram en het resoluut technologische karakter van zijn afwerking.



N I E U W E  S U V  3 0 0 8  G T  L I N E

VO LG  H E T  P L E Z I E R .

Neem plaats in de nieuwe SUV 3008 GT Line en laat zijn charisma de rest

doen. Voel onmiddellijk zijn wegligging, zijn uitzonderlijk akoestisch

comfort en de sereniteit die zijn rijhulpsystemen van de nieuwste generatie

u bieden. Ondergedompeld in het zachte licht van zijn panoramisch open

dak*, profiteert u ten volle van het bijzonder getrouwe geluid van het

Premium Hi-Fi-systeem FOCAL®*. Ontdek de Franse geluidssignatuur.

* Optie2 6



ONTDEK IN  ALLE  SERENI TEIT.
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A LT I J D  I N  G O E D  G E Z E L S C H A P.

Anticiperen. Voelen en verder zien. Dankzij zijn arsenaal van

rijhulpsystemen van de nieuwste generatie geniet u van

Verkeersbordherkenningmet snelheidsregeling, Active Safety Brake 

met Distance Alert, Actieve rijstrookassistent, Actieve

Dodehoekbewakingssysteem, Driver Attention Alert en Adaptieve

snelheidsregeling.



VIND UW MOBILITEIT  OPNIEUW UIT.



* Optie 

I N T E L L I G E N T I E  &  M O D U L A R I T E I T.

3 4 3 5

I N N OVAT I E  A A N  B O O R D.

Gestructureerd of genereus, creëer uw eigen interieurruimte met het 'Magic Flat'-systeem 

en zijn 2/3-1/3 neerklapbare achterbank die een vlakke bodem vrijmaakt. Bewaar al uw 

vrijetijdsspullen met de uitzonderlijke laadbodem met twee posities en laad zelfs erg lange 

voorwerpen dankzij de vlak neerklapbare voorpassagierszetel. Met de ingenieuze handenvrije

achterklep* kunt u zelfs met volle handen openen, instappen en afsluiten.

Ontdek uw nieuwe partner voor stedelijke mobiliteit: de step PEUGEOT MICRO e-Kick*. Een

elektrisch geassisteerde innovatie die de manier waarop u zich verplaatst grondig zal veranderen. 

Dit nieuwe mobiliteitsobject vindt op natuurlijke wijze zijn plaats in een 'DockStation*' waarmee u

de step comfortabel kunt opbergen in de kofferruimte en de batterij kunt opladen zodra het

voertuig in werking is.

* Beschikbaar als accessoire 



HET HART VAN DE ACTIE .



3 8 3 9

2.0L BlueHDi 180 S&S EAT6

Versnellingsbak EAT6

Max. koppel 400 

Beschikbaarheid van het koppel (tr/min) de 2 000 à 3 750

Verbruik binnen de stad (L/100 km)* 5,5

Verbruik buiten de stad (L/100 km)* 4,4

Gemengd verbruik (l/100 km)* 4,8

CO2-uitstoot (g/km) 124

D R U K  U W  P E R S O O N L I J K H E I D  U I T.

In de GT Line-versie geniet u van een transversaal aanbod op alle PureTech, THP et BlueHDi* motoren,

voor een uitgebreide keuze en personalisering.

* Behalve de 1.6 l BlueHDi 100 S&S BVM5

P R E S TAT I E S  E N  N A U W K E U R I G H E I D.

Als SUV met een geslepen temperament is de nieuwe SUV 3008 GT standaard uitgerust met 

een krachtige en exclusieve motor: de 2.0 l BlueHDi 180 S&S* in combinatie met de 

EAT6 automatische zesversnellingsbak. De krachtigste versie van het gamma voor steeds 

meer sportiviteit en een intense rijervaring.

* Volgens EU-typegoedkeuring
Gemengd verbruik (l/100 km): 4,8 – CO2-uitstoot (g/km): 124

1.2 l PureTech 130 S&S

Versnellingsbak BVM6/EAT6

Max. koppel (tr/min) 230 Nm vanaf 1 750

Beschikbaarheid van het koppel (tr/min) 1 750 tot 5 500

Verbruik binnen de stad (L/100 km)* 6 / 6,3

Verbruik buiten de stad (L/100 km)* 4,5 / 4,7

Gemengd verbruik (l/100 km)* 5,1 / 5,3 

CO2-uitstoot (g/km) 117 / 120

BVM6: manuele zesversnellingsbak.
EAT6: automatische zesversnellingsbak die snellere en vlottere versnellingswisselin-
gen mogelijk maakt en garant staat voor een uitstekend gebruiksgemak.
S&S: stop and start.
* Volgens richtlijnen 99/100/EC.

EAT6: automatische zesversnellingsbak die snellere en vlottere versnellingswisselin-
gen mogelijk maakt en garant staat voor een uitstekend gebruiksgemak.
S&S: stop and start.
* Volgens richtlijnen 99/100/EC.
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D E  S T I J L  B E H O O R T  U  TO E .   

Chique, sportief, technologisch of hedendaags... De nieuwe SUV

3008 GT en de nieuwe SUV 3008 GT Line bieden u een breed

universum van accessoires en uitrustingen om de stijl samen te

stellen die bij u past.

7

3

54

6

21

1. Tapijtset van naadvilttapijt met vilten bovenmatten
2. Verchroomde buitenspiegelbehuizingen
3. Fietsdrager op trekhaak
4. Aluminium trapas en voetsteun type gt
5. Windgeleiders
6. Skihouders op dakrails



P E R F E C T I E  I N  A L L E  O P Z I C H T E N .

4 2

Het elegante interieur wordt aangekleed met chique stoffen,

Alcantara® of Nappaleder* verfraaid met koperkleurige sierstiksels,

in decors van gechineerd textiel of echt hout.

1. Alcantara® Mistral Zwart en koperkleurige sierstiksels**
2. Nappaleder Mistral Zwart en koperkleurige sierstiksels*
3. Stof Imila Mistral Zwart***

* Leder als optie 
** Standaard op de GT-uitvoering
*** Standaard op de GT Line-uitvoering

1 2 3



G E E F  D E  TO O N  A A N

Met of zonder “coupe franche”**, kies uit een breed gamma met
acht hoogwaardige kleuren en drie coupes franches.

4 5

Platinium Grijs**

Amazonite Grijs/Perla Nera Zwart**Magnetic Blauw**

Perla Nera Zwart**Amazonite Grijs**

Platinium Grijs/Perla Nera Zwart**Ultimate Rood**

Nacré Wit**

Metallic Copper/Perla Nera Zwart**

Metallic Copper** Hurricane Grijs*

EN STEM HET GEHEEL OP ELKAAR AF.

Zet de hoofdklauw van uw nieuwe SUV PEUGEOT 3008

GT extra in de verf door een van de vier modellen

tweekleurige lichtmetalen velgen met diamantlook,

beschikbaar in het formaat 18" en 19". 

4 4

* Standaard
** Optie

* Standaard op de 3008 GT Line
** Standaard op de 3008 GT  
*** Optie op de 3008 GT 
**** Optie op de 3008 GT en GT Line voor Advanced Grip Control 19" lichtmetalen velgen WASHINGTON

tweekleurig diamantlook****
19" lichtmetalen velgen BOSTON

tweekleurig diamantlook**
18" lichtmetalen velgen DETROIT

tweekleurig diamantlook gelakt mat*
18" lichtmetalen velgen LOS ANGELES

tweekleurig diamantlook***



PEUGEOT-NET & DIENSTEN.
Wie kiest voor Peugeot, kiest voor een uitgebreid netwerk van verkooppunten die u optimaal ontvangen, professioneel verder helpen, uitrustingen
en diensten van topkwaliteit aanbieden.

VOOR UW GEMOEDSRUST
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 12 jaar tegen
doorroesten(2).

PEUGEOT ASSISTANCE
Met een eenvoudig telefoontje naar 
00 32 26 27 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)

Extension en Maintenance, twee unieke
formules op maat om onbekommerd te
kunnen rijden. Van wegbijstand tot
herstelling van een defect, vervanging 
van slijtage-onderdelen of
onderhoudsbeurten… : u kiest zelf het
niveau van tussenkomst voor uw wagen 
en blijft altijd genieten van de Peugeot-kwaliteitsgarantie
en van optimale bewegingsvrijheid.

PEUGEOT VERZEKERING(3)

Peugeot Verzekering biedt verzekeringscontracten
aan zonder verrassingen, gekoppeld
aan de exclusieve diensten van het
Peugeot-net:
• Bescherming van het voertuig: 3 jaar

waardegarantie, geldig in geval van totaal
verlies of diefstal.

• Uniek: dekking totaal verlies van het overgenomen
voertuig.

• 2 franchiseniveaus waaronder de vrijstelling 0 euro bij
het 1ste schadegeval.

• Bescherming van de bestuurder.
• De Click. Hebt u een ongeval dan voorkomt de Click dat

uw premie verhoogt.
• Bescherming van de mobiliteit. Eerste hulp

automatisch inbegrepen bij een ongeval,
poging tot diefstal, diefstal of brand +
dankzij uw omnium, vervangwagen (maximaal 3
maanden).

• Een vertrouwenspersoon: uw Peugeot-verdeler.
• Een volledige service waarbij onderhoud, financiering en

verzekering nauw met elkaar verbonden zijn.
Met Peugeot Verzekering kunt u dus rekenen op de inzet
van het hele Peugeot-net én geniet u van alle voordelen
van een gevestigde verzekeringsmaatschappij.
Aarzel niet om het gratis nummer 0800/96
390 (enkel in België) te bellen voor een offerte op maat.

PEUGEOT STRETCHING
Wenst u vaker van auto te veranderen? 
Het kan!
Deze financiering biedt u een originele mogelijkheid 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
oude 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 maximaal 72
maanden (volgens wettelijke bepalingen).
Opgelet: geld lenen kost ook geld.

VOOR UW PLEZIER
PEUGEOT BOUTIQUE
Peugeot ontwierp een uitgebreid
assortiment accessoires, volledig
afgestemd op uw Peugeot. Meer
informatie hierover vindt u bij uw Peugeotverkooppunt.
PEUGEOT INTERNET
Ontdek alles over Peugeot op
www.peugeot.be

PEUGEOT CONTACT CENTER
België 0032 (0)78 15 16 15

(1) Vraag aan uw Peugeot-verkooppunt de relevante contrac-
tuele documenten om de toepassingsvoorwaarden van deze
contracten, waarborgen en diensten te kennen.
(2) In heel West-Europa
(3) PEUGEOT VERZEKERING is een product van AXA Belgium
n.v., verzekeringsmaatschappij erkend door de NBB onder het
nummer 0039 (K .B. 04-07-1979, S.B. 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel- Tel.: 02
678 61 11 - Fax: 02 678 93 40 - KBO nr.: BTW BE
0404.483.367 RPR Brussel.
PSA Finance Belux S.A. (FSMA nr. 019.653 A) treedt op als ver-
zekeringsagent voor AXA Belgium n.v.
De door de FSMA erkende Peugeot-dealers treden op als sub-
agent voor PSA Finance Belux N.V. De Peugeot-dealers die niet
door de FSMA zijn erkend treden op als klantenaanbrenger. 
Bel gratis naar 0800 96 391 voor bijkomende informatie of om
een gratis offerte te ontvangen. Product enkel beschikbaar in
België. 
(4) Peugeot Stretching: kredietvorm = lening op afbetaling (met
minimaal 15% voorschot en een looptijd van maximaal 5 jaar).
Peugeot Autofin: kredietvorm = lening op afbetaling.
Kredietvoorstellen gedaan door Peugeot Finance, merk van
PSA Finance Belux s.a. (lener), KBO nr. 0417.159.386, FSMA nr.
019653A, Sterstraat 99 in B-1180 Brussel, tel: 0032 (0)23 70
77 11, 
onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier.

De informatie en illustraties/ afbeeldingen in deze brochure zijn
gebaseerd op de technische kenmerken zoals ze gekend waren
op het moment dat dit document gedrukt werd. Afhankelijk van
de versie
zijn de voorgestelde uitrustingen standaard of optioneel. Aan-
gezien Peugeot ernaar streeft om zijn producten constant te
verbeteren, kan Peugeot op elk ogenblik de technische specifi-
caties, de uitrusting, de kleuren en de opties wijzigen. De hui-
dige drukprocédés (reproductietechnieken) laten niet toe om de
kleuren en glans 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-verkooppunt. De catalogus of delen ervan
mogen niet zonder uitdrukkelijke toelating van Automobiles
Peugeot gereproduceerd worden. 
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