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PEUGEOT že več kot 210 let spoštuje francosko
tradicijo kakovostne in inovativne industrijske
izdelave. Dandanes PEUGEOT usmerja vso svojo
energijo v izdelavo vozil z elegantno oblikovno
zasnovo, ki vožnjo spremenijo v stimulacijo za vse
čute. Ergonomija, materiali, povezljivost ... Vsaka
najmanjša podrobnost je bila natančno premišljena,
da bi vam lahko nudili še bolj intuitivne vozniške
izkušnje. Bolj kot karkoli drugega, si želimo, da bi bil
čas, ki ga preživite v vozilu, kakovostno izkoriščen,
kajti ljudje so od nekdaj bili in vedno bodo v središču
naše pozornosti.

Oblikovna zasnova 3008
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Oblikovna zasnova priključnega hibrida 3008
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PEUGEOT i-Cockpit®
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Udobje
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Način 4WD
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Grip Control
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Motorji
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Individualizacija podobe

VEDRA OBLIKOVNA
ZASNOVA

3008

3008

ELEGANCA IN DINAMIČNOST

MOGOČNA OSEBNOST

Zunanje linije PEUGEOT 3008 izpostavijo njegov odločen karakter ter ravnovesje moči in mehkobe. Mogočen prednji del
elegantnega in inovativnega videza vozila 3008 z vertikalno okrasno masko brez okvira in krilci v podaljšku, naznanja
estetske zapovedi jutrišnjega dne.

Prednja osvetlitev zajema od osnovnega nivoja opreme dalje žaromete na
diode LED, ki jih obdajajo dnevne luči v obliki "osvetljenih zob" s kromano
konico, ki so značilni znak znamke PEUGEOT in prepoznavne na prvi pogled.
PEUGEOT 3008 je lahko opremljen tudi z žarometi full LED s funkcijo EVS*,
ki dodatno poudarijo njegov temperament.

*Funkcija za osvetlitev v ovinku, ki občutno izboljša vidljivost med zavijanjem, je na voljo serijsko pri
izvedenkah GT in GT Pack, odvisno od države.
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SIGNATURE SVETLOBNI
LUMINEUSE
PRODOREN
INCISIVE
PODPIS
À l’arrière,
les feuxznačilne
spécifiques
PEUGEOT
Zadnji
del zajema
PEUGEOT
luči s
à
technologie
Full
LED
incluent
les
griffes
3Dlevjih
tehnologijo Full LED s 3D učinkom
v obliki
caractéristiques
et
des
clignotants
à
krempljev in kaskadne smerne kazalnike. Luči
défilement.
feux sont
recouvertssteklom,
so
prekrite s Les
prozornim
zatemnjenim
d’une
vitre
transparente
fumée,
prolongeant
tako da je črna okrasna letev prtljažnih
vrat
ainsi
le
bandeau
noir
de
coffre
et
élargissant
videti razpotegnjena, kar posledično
vizualno
visuellement
l’arrière
pourvidez.
plus
razširi
zadnji del
voziladu
zavéhicule
bolj športen
de sportivité.

EKSKLUZIVEN ZNAČAJ
CARACTÈRE EXCLUSIF

3008

Inovativno
zasnovana diamantées
19-palčna aluminijasta
Les jantes aluminium
19’’
platišča
z
diamantno
obdelavo
San
(1)
San Francisco au design inédit, lesFrancisco*,
larges
široki
zaščitni
blatniških
protections
deelementi
passages
de roueskošev
et les in
bas
masivni
spodnji
deli
vrat dodatno
okrepijo
de portes
massifs
renforcent
le dynamisme
dinamičnost
PEUGEOT
3008.
Za vse tiste
robuste du SUV
PEUGEOT
3008.
petičneže, ki prisegajo na stil, pa je na voljo
Et pour les plus exigeants en terme de style,
opcija "Black Pack**", pri kateri ima črna barva
le noir s’impose avec force grâce à l’option
prevladujočo(2)
vlogo.
« Black Pack ».

*Na voljo serijsko pri izvedenkah 3008 GT Pack in GT Pack
(1) Disponibles de série sur 3008 GT Pack
HYBRID, odvisno od države.
et GT Pack HYBRID selon les destinations.
**Za doplačilo pri izvedenkah GT in GT Pack.
(2) En option sur les versions GT et GT Pack.
Okrasna maska in logotip leva v barvi "Dark Chrome" (3) Calandre et Lion en « « Dark Chrome » - monogrammes
Monogrami "3008", "GT", "PEUGEOT" in nosilni drogovi strešnega
« 3008 », « GT », « PEUGEOT » et barres de toit en noir satin prtljažnika v satinirani črni barvi - Zaključni element, okrasni profili
Le sabot, les enjoliveurs d’ailes avant, les enjoliveurs de pavillon
prednjih blatnikov, okrasni profili stropa in spojler ter okrasna letev
et de becquet ainsi que le bandeau de pare-chocs arrière sont
zadnjega odbijača so pobarvani s svetlečo črno barvo - Specialna
peints en noir brillant - jantes aluminium diamantées ‘Washington’
19-palčna aluminijasta platišča z diamantno obdelavo
19’’ spécifiques en tonalité Noir Onyx vernis Black Mist.
"Washington" v črni barvi Onyx z lakirano obdelavo Black Mist.
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OVA DOBA
ODERNOSTI

3008

3008

3008

ELEGANCA IN ZMOGLJIVOST

EDINSTVENA OSEBNOST

Z vozilom 3008 se lahko nemudoma podate na nepozabno
potovanje. Prostornost in udobje v notranjosti ostajata
nespremenjena, neslišno delovanje motorja v električnem načinu in
umirjena vožnja brez cukanja pa bosta še povečala vaše užitke v
vožnji. Priključni hibrid 3008 se ponaša s tehnološko napredno
oblikovno zasnovo in izstopa zaradi ekskluzivnih dodatkov, ki
poosebljajo tehnologijo in modernost.

Emblema HYBRID* ali HYBRID4**, ki krasita prednja blatnika PEUGEOT 3008, pretanjeno
s
poudarjata njuno pripadnost univerzumu inovativne tehnologije za priključne hibride. Ko
P
športno terensko vozilo vozi v električnem načinu, na vrhu vetrobranskega stekla zasveti
dioda LED sinje modre barve, ki je vidna tudi od zunaj in omogoča lažji dostop do predelov z
omejenim prometnim režimom.

*Dvokolesni pogon, 225 konjskih moči na voljo od nivoja Allure dalje.
**Štirikolesni pogon, 300 konjskih moči na voljo od nivoja GT dalje.
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OBOGATENE IZKUŠNJE
S svojim pametnim telefonom lahko povsem preprosto nastavite vnaprejšnje
klimatiziranje* potniškega prostora vašega priključnega hibrida 3008 (gretje ali
hlajenje), pregledate stanje napolnjenosti baterije*, sprožite časovno zamaknjeno
polnjenje*... Vse to povsem brezskrbno.

3008

HITRO IN ENOSTAVNO POLNJENJE
Da bi lahko v celoti izkoristili 59 kilometrov dosega (WLTP) v električnem načinu,
imate na voljo več rešitev za polnjenje*: doma, na delovnem mestu ali na javnih
priključkih.

*Na standardni vtičnici (polnilnik 3,7 kW, 8 A), na zmogljivejši vtičnici tipa Green’up® (polnilnik 3,7 kW, 16 A) ali
polnilni postaji WallBox (7,4 kW, 32 A).

8

*Povezava prek brezplačne aplikacije MyPeugeot, odvisno od države.

AZŠIRJENE
ZKUŠNJE

EDINSTVENE IZKUŠNJE Z VOZNIKOVIM
MESTOM PEUGEOT i-COCKPIT®
a
PEUGEOT 3008 vas vabi, da spoznate njegovo spektakularno notranjost, ki
c
je pridobila še bolj moderno in visokokakovostno voznikovo mesto
S
PEUGEOT i-Cockpit®. Večfunkcijski kompaktni volan ponuja boljši občutek in
S
bolj priročno upravljanje. Poleg 10-palčnega zaslona na dotik visoke
fločljivosti se nahajajo elegantne klavirske tipke "Toggles Switches" s
e
kromano obdelavo, prek katerih lahko na hiter in intuitiven način dostopite
do raznih funkcij za udobje. Njegova 12,3-palčna digitalna instrumentna
plošča v višini oči ponuja visoko kakovosten prikaz informacij.

BREZMEJNE POVEZAVE
Funkcija Mirror Screen* vam omogoča koristiti združljive aplikacije Apple CarPlayTM ali Android AutoTM z vašega pametnega telefona
na zaslonu na dotik vozila. Ob tem se vaš pametni telefon tudi brezžično polni** na posebni odlagalni površini, ki se nahaja na
sredinski konzoli.

*Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. Funkcija Mirror Screen lahko deluje prek tehnologije Android AutoTM (za pametne telefone s sistemom Android) ali Apple
CarPlayTM (za pametne telefone s sistemom iOs), če ima uporabnik s svojim operaterjem sklenjeno telefonsko naročniško razmerje z internetnim dostopom. Med vožnjo in pri
zaustavljenem vozilu, odvisno od primera, delujeta izključno te dve certificirani aplikaciji. Med vožnjo so nekatere funkcije aplikacij izklopljene. Za dotične vsebine, do katerih lahko
e
brezplačno dostopite prek svojega pametnega telefona, je potrebno skleniti naročniško razmerje za aplikacijo, enakovredno certificirani aplikaciji Android AutoTM ali Apple CarPlayTM, ki
(je na voljo proti plačilu.
**Indukcijsko polnjenje za naprave združljive s standardom Qi.

VISOKO KAKOVOSTEN PRIKAZ

SVET HIBRIDNEGA POGONA

Po zaslugi 12,3-palčne digitalne instrumentne plošče v višini oči, ki
omogoča visoko kakovosten prikaz informacij in ima velik nabor
nastavitev* in enostavnih možnosti prilagajanja po meri*, vam ni
treba odmakniti pogleda s cestišča.

Pri priključno hibridnih izvedenkah imata instrumentna plošča in zaslon na dotik voznikovega
mesta
PEUGEOT i-COCKPIT® čisto poseben sklop, ki je v celoti namenjen hibridnemu pogonu,
l
saj so na njem prikazani zlasti statistični podatki o porabi energije (električne in goriva).

*Po možnosti takrat, ko je vozilo popolnoma ustavljeno.

11

VRHUNSKO UDOBJE
Pod veliko panoramsko stekleno streho*, ki vas
obliva s svetlobo, se prepustite ergonomsko
oblikovanim sedežem AGR** s funkcijo masaže* in
zvoku z visoko kakovostjo reprodukcije, ki jo nudi
sistem Hi-Fi Premium FOCAL®*. Opazujte, kako se
domiselna prtljažna vrata s prostoročnim
upravljanjem* odprejo in zaprejo ter vam tako
olajšajo nalaganje stvari v vozilo.
Njihov
pomik
t pour
l’actionner.
sprožite
z enim samim gibom noge, ki jo
C
primaknete pod zadnji odbijač.
S sistemom "Magic Flat"*** in zadnjo sedežno
klopjo, deljivo v razmerju 2/3-1/3, ki se zloži v
raven pod, si lahko ustvarite prostor po meri.
Svoje stvari lahko pospravite natanko tako, kot
vam ustreza in v vozilo naložite tudi dolge
predmete, saj lahko sovoznikov sedež****
preklopite v položaj mizice.

*Na voljo serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
**Sedeži AGR (Aktion Gesunder Rücken: nemško združenje za
zdravje hrbta): Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od
izvedenke.
***Na voljo izključno za izvedenke 3008 z motorjem na notranje
zgorevanje.
****Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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30
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NTELIGENTNE
EHNOLOGIJE

3008

INOVATIVNA TEHNOLOGIJA
3008

Številni sistemi za pomoč zadnje generacije
PEUGEOT 3008 nudijo še več udobja in
varnosti ter vas spremljajo pri pol samodejni
vožnji: razširjeno prepoznavanje cestnih
znakov, prilagodljivi tempomat "ACC" s
funkcijo Stop & Go*, pomoč pri ohranitvi
položaja* ali zadržanju vozila na voznem pasu
z zaznavanjem robov cestišča, aktivni sistem
za nadzor mrtvega kota. Vsi ti sistemi za
pomoč so dodatno zagotovilo za brezskrbno
vožnjo. Med vožnjo ponoči ekskluzivni sistem
"Night Vision"** prek infrardeče kamere zazna
prisotnost pešcev ali živali na oddaljenosti do
200 metrov pred vozilom onstran dometa
prednjih žarometov in vas na to opozori z
zvočnim signalom. Sproži se lahko tudi
samodejno zaviranje v sili, če pešce ali
kolesarje zazna v neposredni bližini vozila,
deluje pa tudi ponoči.
s
a

*Izključno s samodejnim menjalnikom EAT8. Serijsko, za
doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
**Vidljivost ponoči je za doplačilo na voljo pri izvedenkah GT in
GT Pack.
3008
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RAZŠIRJENE IZKUŠNJE
Zmogljiva izvedenka HYBRID4 vam s
štirikolesnim pogonom ponuja več užitkov v
vožnji in zagotavlja izboljšano pogonsko moč na
cestah izven mesta ali na zahtevnejšem terenu.
u
Rezultat tega je brezhiben oprijem, ne glede na
to, ali je cesta vlažna, blatna, zasnežena ali
S
ovinkasta. Če zaukazana moč to dopušča in če je
stopnja napolnjenosti baterije zadovoljiva, se
lahko način 4WD* vzpostavi tudi pri povsem
električnem pogonu.

*4WD (4 Wheel Drive): štirikolesni pogon
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3008

OHRANITE NADZOR
GARDEZ LE CONTRÔLE
Napredni
sistem
za nadzor
oprijema
L’Advanced
Grip Control,
disponible
(Advanced
Grip Control),
ki je
naun
voljo
za
sur le SUV PEUGEOT
3008,
est
pack
PEUGEOT
3008,
je paket, ki zajema
composé d’un
antipatinage
optimisé(1),
(2)
optimizirani
sistemspécifiques
za preprečevanje
de pneumatiques
ainsi
(3)
spodrsavanja
pogonskih
koles*,
posebne
que du Hill Assist
Descent
Control
.
pnevmatike**
in pomoč
priadhérence
spustu po
Il permet d’adapter
votre
strmini
(Hill Assist
Control)***.
aux conditions
les Descent
plus difficiles
:
Omogoča
vam,
da oprijem prilagodite
neige, boue
ou sable.
najtežjim razmeram: sneg, blato ali
pesek.
(1) 4 modes d’adhérence : normal, neige, boue
et sable - Disponible en option ou indisponible,
selon les versions 3008 PureTech et BlueHDi.
*Štirje načini oprijema: normalni, sneg, blato in pesek - Za
(2) Pneu hiver (3PMSF) et/ou Boue et neige (M+S)
doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
selon les destinations.
**Zimske pnevmatike (3PMSF) in/ali blato in sneg (M+S),
(3) Issu du
odvisno
od monde
države.des 4x4, ce système d’aide
à la descente
permet
réguler
***Sistem
za pomoč
pride
spustu
poautomatiquement
strmini, ki je sicer izšel
laštirikolesnega
vitesse du véhicule
en fonction
de l’inclinaison
iz
pogona,
samodejno
prilagodi hitrost
de la pente
une mise
en mouvement
progressive,
vozila
gledeavec
na naklon
strmine
s postopnim
premikanjem
sans action
l’accélérateur
ou le frein.
vozila,
ne dasur
bi moral
voznik pritiskati
na pedal za
pospeševanje ali zavorni pedal.

3008

OČ IZBIRE

3008

3008

3008

POVSEM DRUGAČNO DOŽIVETJE VOŽNJE

PRIKLJUČNI HIBRID NEPRIMERLJIVA VSESTRANSKOST

Priključno hibridni motorji vam pričarajo celo paleto novih občutkov in so tudi
izjemno poskočni zlasti zaradi štirih načinov vožnje*: ELECTRIC, HYBRID, SPORT in
4WD. Po zaslugi funkcije Brake se energija generira med pospešeno upočasnitvijo
d
ob odmiku noge s pedala za pospeševanje brez pritiska na zavorni pedal, s čimer
se poveča doseg v električnem načinu.
s

Priključni hibrid PEUGEOT 3008 je na voljo kot izvedenka HYBRID* (dvokolesni pogon, 225 konjskih moči) in kot
izvedenka HYBRID4** (štirikolesni pogon, 300 konjskih moči).
V električnem načinu baterija nudi do 56 kilometrov dosega po preizkusnem postopku WLTP*** pri izvedenki
HYBRID in do 59 km dosega po preizkusnem postopku WLTP*** pri izvedenki HYBRID4.

e
*- Electric: električni način pogona do 135 km/h (način z ničnimi emisijami in neslišno delovanje).
- Hybrid: izmenično ali istočasno delovanje dveh motorjev glede na vozne razmere in stil vožnje.

*Združuje bencinski motor PureTech z močjo 132 kW/180 KM in električni motor z močjo 80 kW/110 KM
e
**Združuje
bencinski motor PureTech z močjo 147 kW/200 KM in električni motor z močjo 80 kW/110 KM

- Sport: izjemna zmogljivost v načinu SPORT, ki izkorišča čisto vse razpoložljive vire energije.
- 4WD: izboljšana pogonska moč, razpoložljiva izključno pri izvedenkah HYBRID4 (štirikolesni pogon in
kombinirana moč motorja z notranjim zgorevanjem in električnega motorja, 300 konjskih moči).

***Navedene vrednosti porabe goriva, emisij CO₂ in dosega so v skladu s preizkusnim postopkom WLTP, ki ga morajo za pridobitev homologacije od
1.
e septembra 2018 dalje opraviti nova vozila. Postopek WLTP je nadomestil novi evropski vozni cikel (NEDC) oziroma dosedanji preizkusni postopek.
Glede na to, da so preizkusni pogoji protokola WLTP bolj realni, so izmerjene vrednosti porabe goriva in emisij CO2 v številnih primerih višje od vrednosti,
izmerjenih
po postopku NEDC. Vrednosti porabe goriva, emisij de CO₂ in dosega se lahko spreminjajo glede na dejanske vozne razmere pri uporabi in
(
raznih dejavnikov, kot so: pogostnost polnjenja, stil vožnje, hitrost, posebna oprema, opcijska oprema, tip pnevmatik, zunanja temperatura in toplotno
udobje v notranjosti vozila. Za bolj podrobne informacije se lahko obrnete na vaše prodajno mesto.

o
l
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MOTORISATIONS
MOTORJI
PURETECH
PURETECH
IN
BlueHDi. & BlueHDi
Za
30083008
je na bénéficie
voljo pester
izbor
Le PEUGEOT
SUV PEUGEOT
d’une
large
bencinskih
PureTech
in dizelskih
gamme de motorjev
motorisations
essence
Puretech
motorjev
BlueHDi,qui
ki so
lahko
skupaj
et Diesel BlueHDi
peut
êtrevgrajeni
associée
à
s
6-stopenjskim
ročnim
menjalnikom
ali
une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
z
8-stopenjskim
samodejnimàmenjalnikom
ou
à une boîte automatique
8 rapports EAT8(1).
EAT8*.
Vsi
ti
raznoliki
motorji
so
opremljeni
s
Ces différentes motorisations, toutes
équipées
sistemom
Stop&Start
ter
hkrati
ponujajo
du Stop&Start, allient performance, consommation
zmogljivost,
nadzorovano
porabo goriva in
maîtrisée et agrément
de conduite.
udobje v vožnji.

(1) EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) :

boîte de vitesses automatique
à huit rapports disponible
de série,
SAMODEJNI
MENJALNIK
EAT8
en option ou indisponible selon les motorisations et les versions.

3008

Samodejni menjalnik EAT8* z obvolanskima
prestavnima ročicama in električnim impulznim
pretikanjem omogoča hitro in tekoče
prestavljanje po zaslugi tehnologije Quickshift.
Optimizacija razmerij pripomore k varčnosti in
BOITE
AUTOMATIQUE EAT8
udobju, poleg tega, da poveča vozno udobje in
užitke
v vožnji.
La
boîte
automatique EAT8* avec palettes
au volant et commande électrique génère
des passages de vitesses rapides et fluides
grâce à la technologie Quickshift.

*EAT8 (Eﬃcient Automatic Transmission 8): osemstopenjski

Cette
optimisation
rapports
entraîne
samodejni
menjalnik je na des
voljo serijsko,
za doplačilo
ali ni na voljo,
odvisno
od tipa motorja
in izvedenke.
une
économie
et un
confort à l’usage en plus

d’intensifier l’expérience et le plaisir de conduite.

(1) EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) : boîte de vitesses
automatique à huit rapports disponible de série,
en option ou indisponible selon les motorisations et les versions.

STVARITE SI
VOJ LASTEN
ROSTOR

3008

3008
3008

3008

1

3008

2

3

PRIVOŠČITE SI SVOJ STIL.

KOLEKCIJA LIFESTYLE 3008

Praktičen, domiseln, udoben ...
PEUGEOT 3008 vam nudi bogat nabor dodatne opreme, s katero lahko opremite
svoje vozilo in ga ustrezno zaščitite. Za priključno hibridne izvedenke 3008 je v
e
ponudbi poseben izbor dodatne opreme.
u

Oglejte si kolekcijo izdelkov Lifestyle, ki je nastala po vzoru vozila 3008.
Celotno ponudbo PEUGEOT Lifestyle si lahko ogledate na spletnem mestu:
https://boutique.peugeot.com

1. Ženska majica z logotipom v skladnem barvnem odtenku
2. Termo steklenica
3. Posoda za hrano iz rastlinskih vlaken s priborom
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GOSTOLJUBNA NOTRANJOST

1

2

Eleganca se izraža prek elegantnih tkanin, kot sta
Alcantara® ali usnje napa(1) z okrasnimi šivi, ki se jim
pridružujejo še dekorativni dodatki iz pisanega
tekstila, materiala Alcantara® v sivi barvi Greval ali iz
temnega lipovega lesa(2).

(1)
Za doplačilo. - Usnje in drugi materiali: več podrobnosti o usnjenem
oblazinjenju poiščite v tehničnih podatkih, ki so vam na razpolago v
prodajnem mestu ali na spletnem mestu: www.peugeot.si
(2)
Na voljo serijsko ali za doplačilo pri izvedenkah GT in GT Pack.

3

4

1. Tkanina MECO*
2. Tkanina COLYN**
3. TEP / Tkanina BELOMKA***
4. TEP / Alcantara® v črni Mistral****
5. Mistral napa usnje*****
6. Rdeče napa usnje******
*Serijsko pri izvedenkah ACTIVE / ACTIVE Pack.
**Serijsko pri izvedenkah ALLURE / ALLURE Pack.
***Serijsko pri izvedenkah GT.
****Serijsko pri izvedenkah GT Pack.
*****Za doplačilo pri izvedenkah ALLURE / ALLURE Pack / GT / GT Pack.
******Za doplačilo pri izvedenkah GT / GT Pack.

5
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7 BARV KAROSERIJE
IZBERITE SVOJ ODTENEK
Z naše pestre barvne palete izberite eno
izmed sedmih vrhunskih barv karoserije.

*Na voljo serijsko.
**Na voljo za doplačilo.
Siva Artense**

Siva Platinium**

Rdeča Ultimate**

Modra Vertigo**

Črna Perla Nerra**

Modra Célèbes*

Biserno Bela**

IN USKLADITE CELOTO
Vaš PEUGEOT 3008 je lahko
opremljen s 17-, 18- ali 19-palčnimi
litimi platišči, ki izpostavijo njegovo
eleganco in osebnost.

(1)

Serijsko pri izvedenkah ACTIVE / ACTIVE Pack.
Serijsko pri izvedenkah ALLURE / ALLURE Pack.
(3)
Serijsko pri izvedenkah GT.
(4)
Opcija ali ni na voljo, odvisno od izvedenke, v
kombinaciji z Advanced Grip Control.
(5)
Serijsko pri izvedenkah GT Pack.
(6)
Povezano z opcijo Black Pack pri izvedenkah
GT / GT Pack.
(2)

17-palčno lito platišče CHICAGO(1)

18-palčno lito platišče DETROIT(2)
v dvobarvni diamantni obdelavi
sive barve Storm

18-palčno lito platišče DETROIT(3)
v dvobarvni diamantni obdelavi
črne barve Onyx

18-palčno lito platišče
LOS ANGELES(4) v dvobarvni
diamantni obdelavi sive barve
Haria

19-palčno lito platišče BOSTON (5)
v dvobarvni diamantni obdelavi
mat črne barve Onyx.

19-palčno lito platišče
SAN FRANCISCO(5) v dvobarvni diamantni obdelavi nesvetleče črne
barve Onyx

19-palčno lito platišče WASHINGTON
z diamantno obdelavo v črni Onyx
Black Mist(6)
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Z VAMI OD ZAČETKA DO KONCA
MREŽA IN STORITVE

PEUGEOT ASISTENCA

S tem ko izberete PEUGEOT, pridobite dostop do razvejane mreže prodajno

En sam klic vam lahko pomaga prebroditi nepričakovane situacije. PEUGEOT Asistenca pazi

servisnih mest, ki vam s svojim gostoljubjem, strokovnim odnosom, zmogljivo

na vas 24 ur na dan, 365 dni v letu. PEUGEOT Asistenca je rešitev za nepredvidene dogodke. V

opremo in kakovostnimi storitvami zagotavljajo obilo zadovoljstva. Na ta način

primeru okvare vozila, prodanega v Sloveniji, ki se vam pripeti na področju Slovenije, Evropske

se boste lahko vedno obrnili na strokovnjaka, ki vam bo prisluhnil, razumel

unije ali ene od naslednjih držav: Švice, Bolgarije, Romunije, Makedonije, Monaka, Norveške,

vaše zahteve in se nanje učinkovito odzval. Ali ni to najboljša znamka, ki ji

San Marina, Gibraltarja, Islandije, Izraela, Azorskih otokov, Madeire, Andore, Liechtensteina in

lahko naklonite svojo zvestobo in z njo vzpostavite dobre dolgoročne odnose?

Turčije, bodo lahko uporabniki poleg storitve vleke in popravila, omenjenih v garancijski pogodbi, lahko koristili tudi dodatno storitev prevoza in/ali prenočišča, pod pogojem, da pokličejo na

ZA VAŠO BREZSKRBNOST GARANCIJA PROIZVAJALCA

brezplačno telefonsko številko 080 1307 (na območju Slovenije) ali na +386 1 2004 260 (če se
nahajate v tujini), 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Kakovost je pri znamki PEUGEOT tudi stanje duha: vaše novo vozilo je
pridobilo 2-letno garancijo na rezervne dele in opravljeno delo za vse tovarniške
napake in brez omejitve števila kilometrov, 12-letno garancijo proti prerjavenju

ZA VAŠ UŽITEK: PEUGEOT BUTIK

in 2-letno garancijo na barvo.

Celovita paleta dodatne opreme in druge originalne opreme znamke PEUGEOT, ki je bila razvita posebej za vaše vozilo. Na voljo vam je tudi izbor reklamnih izdelkov PEUGEOT, ki jih lahko
privoščite sebi ali podarite drugim. Oglejte si jih na: http://boutique.peugeot.com.

PEUGEOT STORITEV OPTIWAY
Jamstvo, osnovni servis in razširjeni servis so paketi, prilagojeni posameznim
uporabnikom, ki omogočajo brezskrbno vožnjo. Odvisno od izbranega paketa,

SPLETNO MESTO PEUGEOT

pogodba OPTIWAY vključuje različne storitve: od pomoči na cesti do popravila

Spoznajte PEUGEOT na spletni strani, tako da vpišete naš naslov: www.peugeot.si.

vozila, od zamenjave obrabnih delov do vzdrževanja, … Sami izberete željeni

Mednarodna spletna stran vam je na voljo na naslovu www.peugeot.com.

paket OPTIWAY in pridobite Peugeot garancijo kakovosti.
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