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Veljavnost od 24.10.2016 kW ( KM) Menjalnik CO2  (g / km) ACCESS ACTIVE ALLURE GT

MODELI Z BENCINSKIM MOTORJEM

NOVI 3008 1.2 PureTech 130 S&S 96 (130) 6-st. ročni (BVM6) 117 / 124* 20.390 € 22.390 € 24.190 €

NOVI 3008 1.2 PureTech 130 S&S EAT6 96 (130) 6-st. samodejni (EAT6) 120 / 127* 23.890 € 25.690 €

NOVI 3008 1.6 e-THP 165 S&S EAT6 121 (165) 6-st. samodejni (EAT6) 129 / 136* 26.390 € 28.190 €

MODELI Z DIZELSKIM MOTORJEM

NOVI 3008 1.6 BlueHDi 100 S&S 73 (100) 5-st. ročni (BVM5) 103 / 109* 20.990 € 22.990 €

NOVI 3008 1.6 BlueHDi 120 S&S 88 (120) 6-st. ročni (BVM6) 104 / 111* 21.890 € 23.890 € 25.690 €

NOVI 3008 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 88 (120) 6-st. samodejni (EAT6) 108 / 114* 25.390 € 27.190 €

NOVI 3008 2.0 BlueHDi 150 S&S 110 (150) 6-st. ročni (BVM6) 114 / 121* 25.390 € 27.190 €

NOVI 3008 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6 133 (180) 6-st. samodejni (EAT6) 124 34.890 €

Stroški transporta in priprave vozila znašajo 160 € z DDV in niso vključeni v maloprodajno ceno vozila.

ACCESS ALLURE  (ACTIVE +)
6x zračna blazina (sprednje in stranske zračne blazine/stranske zračne zavese v 1 in 2 vrsti) Parkirni senzorji spredaj
ESP - sistem za nadzor stabilnosti 18" ALU platišča 'Detroit'
ASR - sistemom za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles Komplet za popravilo predrte pnevmatike
CDS - Sistem za dinamični nadzor stabilnosti Zaključki stranskih vrat spodaj iz nerjavega jekla
Indirektni nadzor tlaka v pnevmatikah Zaščita na sprednjem in zadnjem odbijaču v sivi barvi
Električna parkirna zavora z sistemom za pomoč pri speljevanju v klanec Vstavki na armaturni plošči in stranskih oblogah vrat 'Brumeo'
Halogenski žarometi z dnevnimi lučni LED Spremljevalna osvetlitev v stranskih zunanjih ogledalih
Opozorilo za prekoračitev časa vožnje brez postanka Paket ambientalna osvetlitev :
Prepoznavanje prometnih znakov in možnost predlaganje hitrosti   - LED ambientalna osvetlitev v stropu spredaj
Regulator / limitator hitrosti   - osvetlitev predela za noge
17'' jeklena platišča z okrasnimi pokrovi 'Miami'   - osvetlitev stranskih predalov v vratih
Komplet za popravilo predrte pnevmatike Zložljivi in električni stranski ogledali z spremljevalno osvetlitvijo LED
Stranska ogledala in kljuke vrat v barvi karoserije Dodatno temnjena stranska stekla zadaj
Kromirana prednja maska vozila Notranje oblazinjenje v kombinaciji TEP & Tkanina 'Piedimonte' ali 'Evron'
Kromana okrasna letev zadnjega odbijača Voznikov sedež nastavljiv v ledvenem delu
Črne obloge blatniških košev Možnost zložitve sovoznikovega sedeža v mizico
Obroba nad vrati pri strehi iz nerjavega jekla Mirror Screen
Usnjen volanski obroč
Vstavki v armaturni plošči in oblogi stranskih vrat v videzu ogljikovih vlaken GT (ALLURE +)
NOVI Peugeot i-Cockpit® z instrumentno ploščo v višini oči nad volanskim obročom Prednji žarometi 'Peugeot Full LED Technology'
Ročna klimatska naprava z zračniki pri zadnjih sedežih Luči za meglo LED z funkcijo osvetljevanja ovinka
Električno odpiranje prednjih in zadnjih stekel s sekvenčnim pomikom in zaščito proti priprtju Paket 'Varnost Plus' :
Dno prtljažnika nastavljiv v dve višini   - Active Safety Brake z opozorilom za varnostno razdaljo
Električna in ogrevana stranska ogledala   - Opozorilo za nenamerno spremembo voznega pasu
centralno zaklepanje z daljincem   - Sistem za nadzor mrtvega kota
Notranje oblazinjenje v tkanini 'Meco'   - Opozorilo za utrujenost voznika
Voznikov sedež nastavljiv po višini   - samodejni preklop med dolgimi in kratkimi lučmi
3 Vtičnice 12 V (v predelu s priključki, v zadnjem delu konzole in v prtljažniku) Radio z dvojnim sprejemnikom NAC (USB, MP3, Bluetooth, Mirror Screen)
Radijski sprejemnik RD6 (USB, MP3) Navigacijski sistem 3D
4 zvočniki + 2 visokotonska zvočnika Visiopark 1:
Sistem za prostoročno telefoniranje (Bluetooth)   - Kamera za vzvratno vožnjo s prikazom pogleda vzvratno na zaslonu na dotik in
ISOFIX Pritrdišča za tri otroške sedeže (na sovoznikovem sedežu in obeh zadnjih  pogleda na okolico za vozilom iz ptičje perspektive
stranskih sedežih) 19" ALU platišča 'Boston'
Naslon za roke med prednjimi sedeži z osvetljenim in hlajenim predalom Komplet za popravilo predrte pnevmatike
Osvetljen predal pri sovozniku Zložljivi in električni stranski ogledali z spremljevalno osvetlitvijo LED 'Lion Spotlight'
Brisalci vetrobranskega stekla s sistemom pranja 'Magic Wash' Kromirani pokrovi stranskih ogledal
Brisalec zadnjega stekla s samodejnim vklopom ob vklopu vzvratne prestave Vzdolžni strešni nosilci iz aluminija
Zložljiva sedežna klop 1/3-2/3 (modularnost 'Magic Flat' in upravljalne ročice v prtljažniku) Kromirane obroba stranskih stekel
Naslonom za roke in loputa za smuči na zadnji klopi Kromirani dekorativni izpušni cevi na zadnji strani vozila

Črne obloge razširjenih blatniških košev

ACTIVE (ACCESS +) Streha 'Black Diamond' (streha v barvi Noir Perla Nera)

Meglenke spredaj Kromirani vstavki v notranjosti
Opozorilo pri nenamerni spremembi voznega pasu Vstavki na armaturni plošči in oblogi vrat v barvi 'Siva Oak'
Parkirni senzorji zadaj Prostoročni vstop v vozilo in zagon motorja
17" ALU platišča 'Chicago' Volan v perforiranem zrnastem usnju z letvicami v videzu kromanega jekla in
Komplet za popravilo predrte pnevmatike značko GT
Kromirani vstavki v prednji maski Pragovi prednjih vrat iz nerjavnega jekla
Notranja osvetlitev LED : Počivalo za nogo in pedala iz aluminija
  - osvetlitev na stropu LED spredaj in zadaj z 2 bralnima lučkama, Tepihi spredaj in zadaj
  - osvetlitev prtljažnega prostora LED, Obloga stropa črna Mistral 
  - osvetlitev predela za noge Paket Multidrive (i-Cockpit Amplify): izbira med 2 ambientoma, ki posegata v:
  - osvetlitev sredinskega predala LED   - Dinamične funkcije vozila (paket Driver Sport)
Paket Vidljivost:   - Moč ambientne osvetlitve in animacijo na zaslonu
  - samodejno prižiganje dnevnih luči   - Nastavitve zvočnega ambienta
  - samodejno delovanje brisalnikov za dež   - Sproščanje dišave po prostoru
  - zunanja spremljevalna osvetlitev   - Večtočkovno masažo (ob nakupu masažnega paketa)
  - notranje samozatemnitveno vzvratno ogledalo Oblazinjenje v kombinaciji TEP & Alcantara®
Električni sekvenčni pomik stekel spredaj in zadaj
Usnjen volanski obroč
Dvopodročna samodejna klimatska naprava
Sovoznikov sedež nastavljiv po višini
Ekran na dotik 8" z zunanjimi gumbi za hitri dostop
Radio z dvojnim sprejemnikom RCC (USB, MP3, Bluetooth)

 * Poraba goriva in emisije z 18-palčnimi platišči in pnevmatikami Mud and Snow (ob opciji Advanced Grip Control)

NOVI PEUGEOT 3008
CENIK IN SERIJSKA OPREMA



Veljavnost od 24.10.2016 Opombe Koda
Prodajna cena brez DDV 

(EUR)
Maloprodajna cena z 

DDV (€)

3008 ACCESS

Halogenske prednje meglenke ZE15 147,54 180,00

Parkirni senzorji zadaj WY14 204,92 250,00

17" jeklena platišča z okrasnimi pokrovi 'Miami' + kit za popravilo pnevmatik ZHAZ SERIJSKO SERIJSKO

17" jeklena platišča z okrasnimi pokrovi 'Miami' + rezervno kolo manjših dimenzij ZHBA 98,36 120,00

17" lita platišča 'Chicago' + rezervno kolo manjših dimenzij ZHBD 508,20 620,00

Nesijajna barva: bela Banquise in siva Hurricane 0MP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO

Kovinska barva 0MM0 450,82 550,00

Posebna barva (biserna bela Nacre) 0MM6 614,75 750,00

Posebna barva (rdeča Ultimate) 0MM5 614,75 750,00

3008 ACTIVE

Mreža za zadrževanje visokega tovora D382 147,54 180,00

Mreža za pritrjevanje visokega tovora + paket vlečne naprave D383 762,30 930,00

Parkirni senzorji spredaj WY16 163,93 200,00

Profilirani aluminijasti vzdolžni strešni prtljažni drogovi KK02 172,13 210,00

Vstop in zagon brez ključa YD04 327,87 400,00

Električni preklop zunanjih vzvratnih ogledal in osvetlitev za lažji vstop v vozilo z diodami LED HU13 155,74 190,00

Električno krmiljeno panoramsko strešno okno z zastorom (vključuje KK02) OK02 1024,59 1250,00

Zatemnjena zadnja bočna stekla in zadnje steklo VD09 155,74 190,00

Ogrevani prednji sedeži (serijska notranjost) WACM 213,11 260,00

NAVIGACIJSKI SISTEM 3D Vključuje funkcijo 'Mirror Screen' WL3F 901,64 1100,00

Brezžično polnjenje pametnega telefona WP29 147,54 180,00

17" lita platišča 'Chicago' + kit za popravilo pnevmatik ZHBC SERIJSKO SERIJSKO

17" lita platišča 'Chicago' + rezervno kolo manjših dimenzij ZHBD 98,36 120,00

18" lita platišča 'Detroit' + rezervno kolo manjših dimenzij ZHBG 409,84 500,00

18" lita platišča 'Detroit' + rezervno kolo enakih dimenzij ZHBI 508,20 620,00

Nesijajna barva: bela Banquise in siva Hurricane 0MP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO

Kovinska barva 0MM0 450,82 550,00

Posebna barva (biserna bela Nacre) 0MM6 614,75 750,00

Posebna barva (rdeča Ultimate) 0MM5 614,75 750,00

Ogrevani prednji sedeži (usnjena notranjost)
vključuje sovoznikov sedež s 

položajem mizice
WABA 368,85 450,00

290,00

Električni paket (voznikov sedež 'AGR'):
- Voznikov sedež z električnim nastavljanjem položaja (8 smeri) in dvema spominskima nastavitvama
- Sovoznikov sedež z električno nastavljivim nagibom sedala
- Ogrevani prednji sedeži z električno nastavljivo oporo v ledvenem delu (4 smeri)
- Prednji sedeži z mehansko nastavljivo dolžino sedala

obvezno naročilo paketa 
usnjenega oblazinjenja 'Claudia'

WABD 1057,38 1290,00

Mehansko nastavljiv voznikov sedež 'AGR':
- Električno nastavljiv nagib sedala in opore v ledvenem delu (4 smeri)
- Mehansko nastavljiva dolžina sedala

Ni na voljo s paketom usnjenega 
oblazinjenja 'Claudia'

WABB 237,70

Paket 'Varnost':
- Samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake
- Opozarjanje na nevarnost naleta Distance Alert

ZV51 245,90 300,00

NOVI PEUGEOT 3008
CENIK OPCIJ

Paket vlečne naprave:
- Kljuka (snemljiva brez dodatnega orodja) in 13-polni snop električnih kablov
- Nadzor stabilnosti vlečne naprave

D336 614,75 750,00

Paket vlečne naprave:
- Kljuka (snemljiva brez dodatnega orodja) in 13-polni snop električnih kablov
- Nadzor stabilnosti vlečne naprave

D336 614,75 750,00

Napredni Grip Control:
- Optimiziran sistem s 5 načini oprijema
- Nadzor hitrosti med spustom po strmini (Hill Assist Descent Control)
- 18" lita platišča 'Los Angeles' s pnevmatikami Mud and Snow (blato in sneg) + rezervno kolo manjših dimenzij

montaža večjih pnevmatik
17"->18"

UF02 647,54 790,00

Paket 'Pomoč vozniku':
- Samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake
- Opozarjanje na nevarnost naleta Distance Alert
- Aktivni tempomat s funkcijo Stop

samo za 
1,6 THP 165 EAT6

in 
1,6 BlueHDi 120 EAT6

ZV13 590,16 720,00

Paket 'Varnost':
- Samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake
- Opozarjanje na nevarnost naleta Distance Alert

ZV09 336,07 410,00

Mestni paket 1:
- Grafični in zvočni sistem za pomoč pri čelnem parkiranju
- Visiopark 1

Vključuje funkcijo 'Mirror Screen' WY17 573,77 700,00

Visiopark 1:
- Kamera za vzvratno vožnjo s prikazom pogleda vzvratno na zaslonu na dotik in pogleda na okolico za vozilom iz ptičje 
perspektive

Vključuje funkcijo 'Mirror Screen' WY15 409,84 500,00

Streha 'Black Diamond' (črna barva Perla Nera)
pokrovi zunanjih vzvratnih ogledal 

v črni barvi Perla Nera
JD20 286,89 350,00

Paket usnjenega oblazinjenja 'Claudia':
- Oblazinjenje v usnju 'Claudia'
- Preproge spredaj in zadaj

vključuje sovoznikov sedež s 
položajem mizice

QRFX 1385,25 1690,00

17" lita platišča 'Chicago' + rezervno kolo enakih dimenzij
Ni na voljo za 1,6 THP 165 EAT6 

in 2,0 BlueHDi 150 BVM6
ZHBE 131,15 160,00



Veljavnost od 24.10.2016 Opombe Koda
Prodajna cena brez DDV 

(EUR)
Maloprodajna cena z 

DDV (€)

NOVI PEUGEOT 3008
CENIK OPCIJ

3008 ALLURE

Alarmna naprava in dodatno zaklepanje AB13 245,90 300,00

Mreža za zadrževanje visokega tovora D382 147,54 180,00

Mreža za pritrjevanje visokega tovora + paket vlečne naprave D383 762,30 930,00

Profilirani aluminijasti vzdolžni strešni prtljažni drogovi KK02 172,13 210,00

Vstop in zagon brez ključa YD04 327,87 400,00

Prtljažna vrata s prostoročnim upravljanjem (vključuje YD04) MO02 696,72 850,00

Električno krmiljeno panoramsko strešno okno z zastorom (vključuje KK02) OK02 1024,59 1250,00

Ogrevani prednji sedeži WABA 204,92 250,00

Električni in masažni paket vključuje WABC+WABD WABE 1065,57 1300,00

Brezžično polnjenje pametnega telefona WP29 147,54 180,00

NAVIGACIJSKI SISTEM 3D WL3F 696,72 850,00

18" lita platišča 'Detroit' +  kit za popravilo pnevmatik ZHBF SERIJSKO SERIJSKO

18" lita platišča 'Detroit' +  rezervno kolo manjših dimenzij ZHBG 98,36 120,00

18" lita platišča 'Detroit' + rezervno kolo enakih dimenzij ZHBI 188,52 230,00

19" lita platišča 'Washington'** + rezervno kolo manjših dimenzij ZHCB 327,87 400,00

19" lita platišča 'Washington'** + rezervno kolo enakih dimenzij ZHFQ 426,23 520,00

Nesijajna barva: bela Banquise in siva Hurricane 0MP0 BREZPLAČNO BREZPLAČNO

Kovinska barva 0MM0 450,82 550,00

Posebna barva (biserna bela Nacre) 0MM6 614,75 750,00

Posebna barva (rdeča Ultimate) 0MM5 614,75 750,00

Napredni Grip Control:
- Optimiziran sistem s 5 načini oprijema
- Nadzor hitrosti med spustom po strmini (Hill Assist Descent Control)
- 18" lita platišča 'Los Angeles' s pnevmatikami Mud and Snow (blato in sneg) + rezervno kolo manjših dimenzij

UF02 327,87 400,00

Žarometi 'Peugeot Full LED Technology':
- Samodejno uravnavanje višine svetlobnega snopa
- Prednje meglenke z diodami LED in funkcijo osvetlitve zavojev
- Prednji smerni kazalci z diodami LED in dinamičnim kaskadnim delovanjem

ZE17 983,61 1200,00

Paket vlečne naprave:
- Kljuka (snemljiva brez dodatnega orodja) in 13-polni snop električnih kablov
- Nadzor stabilnosti vlečne naprave

D336 614,75 750,00

Paket 'Pomoč vozniku':
- Samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake
- Opozarjanje na nevarnost naleta Distance Alert
- Aktivni tempomat s funkcijo Stop

samo za 
1,6 THP 165 EAT6 

in 
1,6 BlueHDi 120 EAT6

ZV13 590,16 720,00

Paket 'Varnost Plus':
- Samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake
- Opozarjanje na nevarnost naleta Distance Alert
- Aktivni opozorilnik na nenamerno menjavo prometnega pasu
- Aktivni sistem nadzora mrtvega kota
- Opozorilnik na voznikovo nepozornost
- Samodejni preklop med dolgimi in zasenčenimi lučmi

ZV15 606,56 740,00

Visiopark 1:
- Kamera za vzvratno vožnjo s prikazom pogleda vzvratno na zaslonu na dotik in pogleda na okolico za vozilom iz ptičje 
perspektive

WY17 237,70 290,00

Paket 'Pomoč vozniku' + paket 'Varnost Plus':
- Samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake
- Opozarjanje na nevarnost naleta Distance Alert
- Aktivni tempomat s funkcijo Stop
- Aktivni opozorilnik na nenamerno menjavo prometnega pasu
- Aktivni sistem nadzora mrtvega kota
- Opozorilnik na voznikovo nepozornost
- Samodejni preklop med dolgimi in zasenčenimi lučmi

samo za 
1,6 THP 165 EAT6 

in 
1,6 BlueHDi 120 EAT6

ZV17 1016,39 1240,00

300,00

490,00

Streha 'Black Diamond' (črna barva Perla Nera)
pokrovi zunanjih vzvratnih ogledal 

v črni barvi Perla Nera
JD20 286,89 350,00

Mestni paket 2:
- Park Assist: aktivna pomoč pri vzdolžnem ali pravokotnem parkiranju
- Visiopark 2: kamera v sprednjem delu vozila in kamera za vzvratno vožnjo s prikazom pogleda naprej ali vzvratno ter 360-
stopinjskim pogledom na okolico vozila iz ptičje perspektive na zaslonu na dotik

WY18 401,64

i-Cockpit Amplify: izbira med 2 ambientoma, ki posegata v:
- Dinamične funkcije vozila (paket Driver Sport)
- Moč ambientne osvetlitve in animacijo na zaslonu
- Nastavitve zvočnega ambienta
- Sproščanje dišave po prostoru
- Večtočkovno masažo (ob nakupu masažnega paketa)

AI01

Sistem Hi-Fi Premium FOCAL®:
- Ekskluzivna tehnologija FOCAL® - 10 zvočnikov
- Nizkotonski in srednjetonski zvočniki z visoko kakovostjo reprodukcije: tehnologija Polyglass
- Nizkotonski zvočniki TNF: tehnologija obrnjenih kupol iz aluminija

- Globokotonski zvočnik: tehnologija trojne tuljave Power FlowerTM 200 mm
- Aktivni 12-kanalni ojačevalnik / 515 W: hibridna tehnologija razreda D/razreda AB
- zvočno izolacijska laminirana prednja stekla

UN02 721,31 880,00

Paket usnjenega oblazinjenja 'Claudia':
- Oblazinjenje v usnju 'Claudia'
- Preproge spredaj in zadaj

QRFX 1139,34

245,90

1390,00

900,00

Masažni paket:
- Prednji sedeži z večtočkovnim masažnim sistemom (8 masažnih zračnih blazinic in 5 programov)
- Ogrevani prednji sedeži z električno nastavljivo oporo v ledvenem delu (4 smeri)

WABC 655,74 800,00

Električni paket (voznikov sedež 'AGR'):
- Voznikov sedež z električnim nastavljanjem položaja (8 smeri) in dvema spominskima nastavitvama
- Sovoznikov sedež z električno nastavljivim nagibom sedala
- Ogrevani prednji sedeži z električno nastavljivo oporo v ledvenem delu (4 smeri)
- Prednji sedeži z mehansko nastavljivo dolžino sedala

WABD 737,70
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NOVI PEUGEOT 3008
CENIK OPCIJ

3008 GT

Alarmna naprava in dodatno zaklepanje AB13 245,90 300,00

Mreža za zadrževanje visokega tovora D382 147,54 180,00

Mreža za pritrjevanje visokega tovora + paket vlečne naprave D383 762,30 930,00

Prtljažna vrata s prostoročnim upravljanjem MO02 368,85 450,00

Električno krmiljeno panoramsko strešno okno z zastorom OK02 860,66 1050,00

Ogrevani prednji sedeži WABA 204,92 250,00

Brezžično polnjenje pametnega telefona WP29 147,54 180,00

Brezžično polnjenje pametnega telefona + 220-voltna vtičnica WP30 180,33 220,00

19" lita platišča 'Boston' + kit za popravilo pnevmatik ZHBT SERIJSKO SERIJSKO

19" lita platišča 'Boston' + rezervno kolo manjših dimenzij ZHBU 98,36 120,00

19" lita platišča 'Boston' + rezervno kolo enakih dimenzij ZHBV 229,51 280,00

19" lita platišča 'New-York' + rezervno kolo manjših dimenzij ZHBR 98,36 120,00

19" lita platišča 'New-York' + rezervno kolo enakih dimenzij ZHBS 229,51 280,00

Kovinska barva 0MM0 450,82 550,00

Posebna barva (biserna bela Nacre) 0MM6 614,75 750,00

Posebna barva (rdeča Ultimate) 0MM5 614,75 750,00

Dvobarvna kombinacija karoserije 'Coupe Franche' s črno barvo Perla Nera *** D369 590,16 720,00

* o združljivih pametnih telefonih se posvetujte s svojim prodajalcem ali poiščite informacije na spletnem mestu znamke Peugeot. Android Auto na voljo v letu 2017.

** vozilo opremljeno z pnevmatikami za nizko porabo goriva dimenzij 205/55/R19

** obvezno naročilo osnovne barve vozila v barvah: kovinska bakrena Metallic Copper, siva Platinium ali siva Amazonite. Možnost daljše izdobave vozila

Električni in masažni paket:
- Prednji sedeži z večtočkovnim masažnim sistemom (8 masažnih zračnih blazinic in 5 programov)
- Ogrevani prednji sedeži z električno nastavljivo oporo v ledvenem delu (4 smeri)
- Sovoznikov sedež z električno nastavljivim nagibom sedala
- Prednji sedeži z mehansko nastavljivo dolžino sedala

WABE 1065,57 1300,00

Napredni Grip Control:
- Optimiziran sistem s 5 načini oprijema
- Nadzor hitrosti med spustom po strmini (Hill Assist Descent Control)
- 18" lita platišča 'Los Angeles' s pnevmatikami Mud and Snow (blato in sneg) + rezervno kolo manjših dimnezij

montaža manjših pnevmatik
19"->18"

UF02 327,87 400,00

Paket 'Pomoč vozniku':
- Opozarjanje na nevarnost naleta Distance Alert
- Aktivni tempomat s funkcijo Stop

ZV17 409,84 500,00

Paket vlečne naprave:
- Kljuka (snemljiva brez dodatnega orodja) in 13-polni snop električnih kablov
- Nadzor stabilnosti vlečne naprave

D336 614,75 750,00

UN02 721,31 880,00

Paket usnjenega oblazinjenja 'Nappa':
- Oblazinjenje v usnju 'Nappa'
- Električni in masažni paket

vključuje opcijo WABE 8DFH 2237,70

Mestni paket 2:
- Park Assist: aktivna pomoč pri vzdolžnem ali pravokotnem parkiranju
- Visiopark 2: kamera v sprednjem delu vozila in kamera za vzvratno vožnjo s prikazom pogleda naprej ali vzvratno ter 360-
stopinjskim pogledom na okolico vozila iz ptičje perspektive na zaslonu na dotik

WY18 401,64 490,00

Dvobarvna kombinacija karoserije 'Coupe Franche' s črno barvo Perla Nera ***
+ Mreža za pritrjevanje visokega tovora + Paket vlečne naprave

D384 1352,46 1650,00

Dvobarvna kombinacija karoserije 'Coupe Franche' s črno barvo Perla Nera ***
+ Paket vlečne naprave

D373 1204,92 1470,00

Dvobarvna kombinacija karoserije 'Coupe Franche' s črno barvo Perla Nera ***
+ Mreža za pritrjevanje visokega tovora

D385 737,70 900,00

2730,00

Sistem Hi-Fi Premium FOCAL®:
- Ekskluzivna tehnologija FOCAL® - 10 zvočnikov
- Nizkotonski in srednjetonski zvočniki z visoko kakovostjo reprodukcije: tehnologija Polyglass
- Nizkotonski zvočniki TNF: tehnologija obrnjenih kupol iz aluminija

- Globokotonski zvočnik: tehnologija trojne tuljave Power FlowerTM 200 mm
- Aktivni 12-kanalni ojačevalnik / 515 W: hibridna tehnologija razreda D/razreda AB
- zvočno izolacijska laminirana prednja stekla



ACCESS

47FX 47FX QRFX 48FX 48FR QRFX 0JFH 8DFH
'Goa' 'Goa' 'Béton' 'Béton' 'Zéphyr' 'Béton'

Mistral / Salin

NAVADNE BARVE
Siva Hurricane 9GP0 � � � � � � � �

Bela Banquise WPP0 � � � � � � - -

KOVINSKE BARVE
Siva Artense F4M0 � � � � � � - -
Siva Platinium VLM0 - - - - - - � �

Siva Amazonite KLM0 � � � � � � � �

Črna Perla Nera 9VM0 � � � � � � � �

Modra Magnetic EGM0 � � � � � � � �

Zlata Pyrite LLM0 � � � � � � - -
Metallic Copper LGM0 � � � � � � � �

POSEBNE BARVE
Rdeča Ultimate F3M5 � � � � � � � �

Bela Nacré N9M6 � � � � � � � �

STREHA 'BLACK DIAMOND'
Črna Perla Nera */** JD20 - � � � � � � �**

DVOBARVNA ZUNANJOST ('COUPE FRANCHE')
 Siva Platinium/ Črna Perla Nera  VLM0+D369 - - - - - - � �

 Siva Amazonite/ Črna Perla Nera  KLM0+D369 - - - - - - � �

 Metallic Copper/ Črna Perla Nera  LGM0+D369 - - - - - - � �

NAVADNE BARVE POSEBNE BARVE

KOVINSKE BARVE

 

 

 

KOVINSKE BARVE DVOBARVNA ZUNANJOST ('COUPE FRANCHE')

BARVE ZUNANJOSTI

NOTRANJOSTI

PLATIŠČA

ACTIVE ALLURE

* Na voljo z vsemi barvami razen z Črna Perla Nera
** STREHA 'Black Diamond' serijska oprema na GT

� : Serijsko        � : Opcija          - : Ni na voljo

Tkanina
'Meco'
Mistral

Usnje
'Claudia'
Mistral

Mistral / Salin

PEUGEOT 3008
BARVE in NOTRANJOSTI

NIVO OPREME

Tip šiva
Obloga tal / Obloga strehe

Tkanina
'Meco'
Mistral

Oblazinjenje

GT

TEP & Tkanina 
'Piedimonte'

Mistral

TEP & Tkanina 
'Evron'

Guerande

Usnje
'Claudia'
Mistral

TEP &
Alcantara®

Mistral

Usnje
'Nappa'
Mistral

Mistral / Salin Mistral / Mistral
'Aikinite'

Siva Hurriacne  - 9GP0 Bela Banquise - WPP0 Rdeča Ultimate - F3M5

Siva Artense - F4M0

Bela Nacré - N9M6

Siva Platinium - VLM0 Siva Amazonite - KLM0 Modra Magnetic - EGM0Črna Perla Nera - 9VM0

Metallic Copper - LGM0 Siva Platinium / Črna Perla Nera -
VLM0+D369

Zlata Pyrite - LLM0 Metallic Copper / Črna Perla Nera -
LGM0+D369

Siva Amazonite / Črna Perla Nera -
KLM0+D369

ACCESS/ACTIVE
Tkanina 'Meco'

47FX

ALLURE
TEP & Tkanina 
'Piedimonte'

48FX

ALLURE
TEP & Tkanina 

'Evron'
48FR

ACTIVE/ALLURE
(opcijsko)

Usnje 'Claudia'
QRFX

GT
(opcijsko)

Usnje 'Nappa'
8DFH

GT
TEP & Alcantara

0JFH

17" okrasni pokrovi
'MIAMI'

17" ALU platišča  
'CHICAGO'

18" ALU platišča  
'DETROIT'

18" ALU platišča  
'LOS ANGELES'

19" ALU platišča  
'WASHINGTON'

19" ALU platišča  
'BOSTON'

19" ALU platišča  
'NEW YORK'



1,2L PureTech 130 S&S 
BVM6

1,2L PureTech 130 S&S 
EAT6

1,6L THP 165 S&S 
EAT6

1,6L BlueHDi 100 S&S 
BVM5

1,6L BlueHDi 120 S&S 
BVM6

1,6L BlueHDi 120 S&S 
EAT6

2,0L BlueHDi 150 S&S 
BVM6

2,0L BlueHDi 180 S&S 
EAT6

Gibna prostornina (cm3) 1.199 1.199 1.598 1.560 1.560 1.560 1.997 1.997
Število valjev / razporeditev 3 v vrsti 3 v vrsti 4 v vrsti 4 v vrsti 4 v vrsti 4 v vrsti 4 v vrsti 4 v vrsti
Število ventilov na valj 4 4 4 2 2 2 4 4
Največja moč (v kW CEE/KM CEE pri vrt/min) 96/130 pri 5.500 96/130 pri 5.500 121/165 pri 6.000 73/100 pri 3.500 88/120 pri 3.500 88/120 pri 3.500 110/150 pri 3.750 133/180 pri 3.750
Največji navor (Nm CEE pri vrt/min) 230 pri 1.750 230 pri 1.750 240 pri 1.400 254 pri 1.750 300 pri 1.750 300 pri 1.750 370 pri 2.000 400 pri 2.000
Stop & Start Da Da Da Da Da Da Da Da
Ekološki standard EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6
Tip vbrizgavanja Neposredno Neposredno Neposredno Neposredno Neposredno Neposredno Neposredno Neposredno
Servisni interval *** 25.000 km / 1 leto 25.000 km / 1 leto 30.000 km / 1 leto 25.000 km / 1 leto 25.000 km / 1 leto 25.000 km / 1 leto 30.000 km / 1 leto 30.000 km / 1 leto

MENJALNIK
Tip Ročni Samodejni Samodejni Ročni Ročni Samodejni Ročni Samodejni
Število prestav 6 6 6 5 6 6 6 6

MASE in NOSILNOST
Masa praznega vozila (kg) (z vklj. voznikom 75kg) 1325-1560 1345-1580 1375-1599 1365-1579 1375-1618 1390-1633 1500-1692 1540-1741
Največja dovoljena masa (kg) 1.910 1.930 1.950 1940 1.970 1.990 2.050 2.090
Največja masa priklopnega vozila z zavorami (kg) 1.400 1.200 1.550 1300 1.500 1.300 2.000 1.700
Največja masa priklopnega vozila brez zavor (kg) 660 670 685 680 685 695 745 750
Dovoljena skupna masa vozila in prikolice (kg) 3.310 3.130 3.500 3230 3.470 3.290 4.050 3.790

ZMOGLJIVOSTI *
Največja hitrost (km/h) 188 188 206 174 189 185 207 207
0-100 km/h (s) 10,8 10,5 8,9 NP 11,2 11,6 9,6 8,9
1 000 m z mesta (s) 32,3 31,8 29,9 NP 32,7 33,3 30,9 30,2
80 do 120 km/h v predzadnji prestavi (s) 11,1 NP 9,6 8,4
80 do 120 km/h v zadnji prestavi (s) 14,3 NP 12,9 12,2

PORABA GORIVA IN EMISIJE
Poraba v mestni vožnji (l/100 km) 6,0 / 6,4** 6,3 / 6,4** 7,3 / 7,6** 4,2 / 4,5** 4,7 / 4,9** 4,7 / 4,9** 5,1 / 5,4** 5,5
Poraba v zunajmestni vožnji (l/100 km) 4,5 / 4,9** 4,7 / 4,9** 4,8 / 5,1** 3,0 / 4,1** 3,5 / 3,9** 3,9 / 4,1** 4,0 / 4,3** 4,4
Kombinirana poraba (l/100 km) 5,1 / 5,4** 5,3 / 5,6** 5,7 / 6,0** 4,0 / 4,2** 4,0 / 4,3** 4,2 / 4,4** 4,4 / 4,7** 4,8
Emisije CO2 (kombinirana poraba) (g/km) 117 / 124** 120 / 127** 129 / 136** 103 / 109** 104 / 111** 108 / 114** 114 / 121** 124

KOLESA
215/65 R17 V 215/65 R17 V 215/65 R17 V 215/65 R17 V 215/65 R17 V 215/65 R17 V 215/65 R17 V -
225/55 R18 V 225/55 R18 V 225/55 R18 V 225/55 R18 V 225/55 R18 V 225/55 R18 V 225/55 R18 V 225/55 R18 V
205/55 R19 V 205/55 R19 V 205/55 R19 V 205/55 R19 V 205/55 R19 V 205/55 R19 V 205/55 R19 V

- - - - - - - 235/50 R19 V

ZAVORE IN VZMETENJE
Tip prednjih/zadnjih zavor
Tip prednjega vzmetenja
Tip zadnjega vzmetenja Poltoga prema - prema s prečno deformno vzmetjo, hidravlični blažilniki pod tlakom

MOTORJI

6,9 (v načinu Drive) 6,1 (v načinu Drive)

NOVI PEUGEOT 3008
TEHNIČNI PODATKI

BENCINSKI MOTORJI DIZELSKI MOTORJI

Tip pnevmatik
(odvisno od izvedenke)

Hlajeni zavorni koluti s plavajočim sedlom in samodejno regulacijo obrabe/zavorni koluti s plavajočim sedlom
Neodvisno vpeta kolesa - psevdo-macphersonova obesa, vijačne vzmeti s hidravličnimi blažilniki pod tlakom

8,7 (v načinu Drive) 5,5 (v načinu Drive)

* Rezultati, ko je v vozilu samo voznik
** Poraba goriva in emisije z 18-palčnimi platišči in pnevmatikami Mud and Snow (ob opciji Advanced Grip Control)
*** predpisan servisni interval ob normalnih pogojih uporabe. Ob poostrenih pogojih se servisni interval lahko razlikuje od navedenega. O pogojih servisnega intervala se posvetujte z sevisnim svetovalcem vozil Peugeot

Vsi tehnični podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki na homologacijskem kartončku posameznega vozila.

V razpredelnici so navedene homologirane vrednosti porabe goriva v skladu z evropskimi predpisi, ki veljajo za vse proizvajalce in vsa osebna vozila, ki so v prodaji na evropskem trgu. Na podlagi teh vrednosti boste lahko naredili medsebojno primerjavo vozil in lažje sprejeli svojo odločitev: 
poraba pri mestni vožnji je bila izračunana na poti mestnega tipa, dolgi približno štiri kilometre, poraba pri izvenmestni vožnji je bila izračunana na poti izven urbanega okolja, dolgi približno sedem kilometrov, kombinirana poraba pa predstavlja povprečje obeh poti oziroma je enaka razdalji 
približno enajstih kilometrov.

Navedene vrednosti so izmerjene pod strogimi testnimi pogoji (temperatura, masa, tehnični podatki preizkusne naprave z valji ...) in pri zelo umirjenem profilu vožnje. Dejanske prometne razmere, vremenske razmere, stanje obremenitve vozila, stil vožnje, tlak v pnevmatikah, prisotnost strešnega 
prtljažnika (tudi brez prtljage), intenzivno delovanje klimatske naprave in/ali gretja ter splošno stanje vozila seveda lahko privedejo do porabe goriva, ki je drugačna od homologirane.
Za dodatne nasvete o varčni vožnji in čim boljšem izkoristku svojega vozila obiščite spletno mesto www.peugeot.si.



ZUNANJE MERE
Dolžina (mm) 4447
Širina (mm) 1841
Višina brez strešnih prtljažnih drogov/z njimi (mm) 1620 / 1624
Medosna razdalja (mm) 2675
Prednji/zadnji previs (mm) 923 / 849
Prednji/zadnji kolotek (mm) 1593 / 1601
Kot prednjega/zadnjega odbijača (stopinje) 20 / 29
Višina podvozja (mm) 219
Premer obračalnega kroga med pločniki (m) 10,67

ZUNANJE MERE ZA GARAŽNE HIŠE
Dolžina z vlečno napravo (mm) 4566
Dolžina z odprtimi prtljažnimi vrati (mm) 4717
Širina z odprtimi prednjimi/zadnjimi vrati (mm) 3617 / 3402
Širina z razprtimi/preklopljenimi zunanjimi ogledali (mm) 2098 / 1906
Višina z odprtim pokrovom motornega prostora (mm) 1945
Višina z odprtim prtljažnikom (mm) 2060

NOTRANJE MERE
Število sedežev 5
Širina v višini komolcev spredaj/zadaj (mm) 1493 / 1484
Širina v višini ramen spredaj/zadaj (mm) 1451 / 1422

Višina do stropa spredaj/zadaj (mm) (1) 915 / 912 (847 / 843)

Razdalja med prednjim naslonjalom in pedali (mm) 816
Razdalja med prednjim naslonjalom in sedežno klopjo (mm) 889

PRTLJAŽNIK, ODLAGALNA MESTA IN REZERVOAR
Dolžina ob dvignjeni/zloženi sedežni klopi (mm) 919 / 1861
Največja dolžina tovornega prostora (mm) 3005
Širina med blatniškimi koši (mm) 1053

Višina do zadnje police/do stropa (mm) (1) (2)  609 / 974 (871)

Odprtina prtljažnika, višina/širina (mm) 821 / 998

Minimalna prostornina prtljažnika (dm3 VDA 210) (3) 520

Maksimalna prostornina prtljažnika (dm3 VDA 214) (3) 1482

Skupna prostornina odlagalnih mest v potniškem prostoru (litri) 32
Prostornina rezervoarja za gorivo (litri) 53

(1) Vrednost v oklepajih: s panoramskim strešnim oknom (za doplačilo)
(2) Pomični pod v spodnjem položaju
(3) Izmerjeno po metodi VDA s paralelepipedi z merami 200x100x50 mm. Prostornina prtljažnika je nekoliko manjša, če ima vozilo doplačilno rezervno kolo

NOVI PEUGEOT 3008
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ZA VAŠO BREZSKRBNOST

   *

 

Peugeot financiranjem.

PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Kombinirana poraba goriva: 4,0-6,0 l/100 km. Emisija CO2: 103-136 g/km.

Slike naj služijo le za orientacijo, saj tisk ne more poustvariti dejanskih barv vozil in sedežnih prevlek.

POOBLAŠČENI PRODAJALEC PEUGEOT VOZIL :

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene redne cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Podrobne informacije o 
cenah in ponudbi, dobite pri pooblaščenih trgovcih Peugeot. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih 

podatkih in cenah brez predhodnega obvestila.

MREŽA IN STORITVE

Ko izberete vozilo peugeot , hkrati izberete tudi razvejano mrežo pooblaščenih prodajalcev, v kateri vam visoka stopnja profesionalnosti, zmogljivost opreme
in kakovost storitev zagotavljajo kar največje zadovoljstvo. Tako boste vedno prepričani, da ste se obrnili na strokovnjaka za vozila
peugeot ki vam bo prisluhnil, razumel vaše zahteve in jih uspešno izpolnil. Kaj bi vas lažje prepričalo, da se odločite za dolgoročno sodelovanje?

*5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in jamstvo OPTIWAY za 3. , 4. in 5.  leto ali 100 000 km, karkoli se zgodi prej in velja ob nakupu z

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in

Več informacij o porabi goriva je na voljo na strani s tehničnimi podatki. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v 
priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2  zunanjega zraka, ki ga lahko pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.peugeot.si.

PEUGEOT ASSISTANCE
V primeru okvare vozila, 
prodanega v Sloveniji, ki se 
pripeti na področju Slovenije, 
Evropske Unije ali ene od 
naslednjih  držav: Švice, 
Bolgarije, Romunije, 
Makedonije, Monaka, 
Norveške, San Marina, 
Gibraltarja, Islandije, Izraela, 
Azorskih otokov, Madeire, 
Andore, Liechtensteina in 
Turčije, bodo uporabniki  poleg 
storitev vleke in popravila, 
omenjenih  v garancijski 
pogodbi, lahko koristili tudi 
dodatno storitev prevoza in/ali 
prenočišča, pod pogojem, da 
pokličejo na brezplačno 
telefonsko  številko PEUGEOT  
ASSISTANCE 080-1-307 (na 
območju Slovenije) ali, če se 
nahajajo v tujini, na številko 
+386-1-2004-260, vsak dan, 
24 ur na dan.

PEUGEOT STORITVE 
OPTIWAY
Jamstvo, osnovni servis in 
razširjeni servis so paketi 
prilagojeni posameznim 
uporabnikom, ki jim omogočajo 
brezskrbno vožnjo. V odvisnsoti 
od vrste pogodbe obsega od 
pomoči na cesti do popravila 
vozila, od zamenjave  obrabnih 
delov do vzdrževanja. Sami 
izberete le obseg posegov na 
vašem vozilu in vedno pridobite 
Peugeotovo garancijo 
kakovosti. Pred vami se odpre 
svobodni prostor brez omejitev.

GARANCIJA PEUGEOT(I)
Pri Peugeotu je kakovost tudi 
stanje duha: prednosti v 
mreži njegovih prodajalcev in 
serviserjev,  splošna –
pogodbena dvoletna 
garancija, 3-letna garancija 
na barvo in 12-letna
garancija proti prerjavenju 
karoserije(I).

PEUGEOT  INTERNET
Poiščite Peugeotove spletne 
strani na internetu, vtipkajte 
naslov: http://www.peugeot 
.si. Mednarodna spletna 
stran je dostopna tudi 
neposredno: 
http://www.peugeot.com

BUTIK PEUGEOT
Celovita ponudba dodatne 
opreme in originalne opreme 
Peugeot , ki je zasnovana  
posebej za vaše vozilo. Oglejte 
si tudi katalog, v katerem so 
predstavljeni Peugeotovi izdelki 
in dodatna oprema z znakom 
Peugeot in jih izberite zase…ali 
za darilo. Izbor originalnih  
nadomestnih delov Peugeot . 
Kakovost , varnost in 
zanesljivost je zajamčena, saj je 
zaradi vaše varnosti vsak 
originalni peugeotov  
nadomestni del testiran in 
strogo preverjen. Nadomestni 
deli in delo, ki je bilo opravljeno  
v servisni mreži Peugeot, imajo 


