
NEW SUV PEUGEOT  





הקרוסאובר המאסיבי מציג חזית אגרסיבית ודינאמית עם שבכה בעלת פאות מצופות כרום הנמשכת
מפנסי הלד עד לקורה A ומערכת תאורה Full LED* חתולית ומעוצבת.

בנוסף תגלו שמיים פתוחים עם גג פנורמי נפתח או Black Diamond* גג שחור וממגנט.
מאחור התחדש ה-3008 עם רצועת פנסים מוארת ושחורה בתאורת לד ושלושה טפרים אדומים ובוהקים 

 Ambient light* - הדולקים ביום ובלילה. בתוך ה-3008 החדש תגלו שילובי טקסטורות שונים, תאורת אווירה
וסביבת נהג I-Cockpit המחזקת את תחושת השליטה ברכב בזמן הנהיגה.

כבר מהמבט הראשון, ה-3008 החדש משרה תחושת הרמוניה הנובעת מהאיזון המושלם של מידותיו 
וההקפדה היתרה בגימורים. מכסה המנוע הארוך והמחורץ מביא לקרוסאובר החדש של פיג'ו

קשיחות מצד אחד ורכות עיצובית מצד שני.

גלה את העיצוב, מבחוץ ומבפנים אלגנטיות מרשימה

45  * אופציה ברמות גימור מסוימות

עולם חדש של עיצוב



ה-3008 החדש מזמין אתכם לגלות את החיבור המושלם בין הנהג לרכב עם סביבת הנהג המתקדמת בעולם 
המגבירה את השליטה ברכב ומעצימה את חוויית הנהיגה. 

מושב שמחבק את מותני הנהג, הגה מוקטן ומהיר תגובה, לוח מחוונים דיגיטלי 12.3 אינץ' עם תצוגה בעברית, 
 ,Bluetooth ודיבורית USB ומסך מולטימדיה "8 הנשלט מההגה, ידית הילוכים ג'ויסטיק, שקעי

.I-Cockpit - כל זה ועוד תגלו בסיביבת הנהג החדשה שלכם

הקדשנו מחשבה בכל פרט על מנת להעניק לכם תחושת נוחות ושליטה מרבית.
שליטה על הרדיו, מיזוג אוויר, טלפון נייד ועוד נמצאת במרחק נגיעה הודות ללוח 

"מתגי הפסנתר" מצופי הכרום.

I-Cockpit - גלה את עולם ה מגע הפסנתר

67

I-COCKPIT



הנייד שלך מוצג על מסך מגע 8 אינץ' הודות לפונקציית Mirror Screen, ובנוסף, נטען ללא כבל,
.Apple CarPlay™ ,MirrorLink ומאפשר לך ליהנות מאפליקציות כמו

* האפליקציות המאושרות MirrorLink®, Apple CarPlay פועלות בעת עצירה או נסיעה לפי הסיטואציה. במצב נסיעה חלק מהפונקציות של האפליקציות מושבתות. 
 Mirror הפונקציה MirrorLink®, Apple CarPlay  סוגי תוכן מסוימים שעשויים להיות נגישים ללא תשלום בטלפון החכם שלכם, מצריכים מינוי בתשלום לאפליקציה
 MirrorLink עבור טלפונים במערכות הפעלה אנדרואיד, בלקברי וחלונות לטלפון, התואמת את MirrorLink מופעלת לפי הסיטואציה באמצעות הטכנולוגיה Screen
או באמצעות ®CarPlay של אפל )עבור טלפונים במערכת הפעלנה ®iOS או באמצעות(, כפוף לקיום מינוי בעל גישה לאינטרנט אצל המפעיל הסלולרי. לתשומת ליבך, 

ייתכן והתקן ה MIRROR LINK לא יעבוד באופן מיטבי , תלוי סוג הטלפון נייד שברשותך.

הקשר שלך לעולם

9 8

בפיג'ו 3008 החדש מערכת Advanced Grip Control* הממוקמת בקונסולה המרכזית, 
עוזרת לך להיות בשליטה בדרך, בכל מצב ובכל מזג אוויר.

בנוסף, עם המערכת החדשנית Hill Assist Descent Control* השליטה נשארת בידיים שלך 
במלואה, אפילו בשיפועים התלולים ביותר.

* אופציה לכל רמות הגימור

הישאר בשליטה



כמו חוש שישי שפניו אל הכביש, עזרי הנהיגה של ה- 3008 החדש מעניקים תחושת 
בטיחות מוחלטת עם כמה מערכות מתקדמות במיוחד:

Intelligent speed Adaptation - מערכת עזר להתאמת מהירות.

Active blind spot detection - מערכת אקטיבית להתראה על השטח המת.

Lane keeping assist - מערכת לסיוע שמירת נתיב.

High beam assist - מערכת אוטומטית למעבר בין אור דרך לאור גבוה.

6 כריות אוויר, מצלמת רוורס שמדמה מבט על ועוד

בפסגת הבטיחות

11 * חלק מהמערכות מוצעות ברמות גימור מסוימות



הידיים עמוסות? הודות לתא המטען החכם "ללא מגע יד"* )Hands –free(, אשר נפתח או נסגר
באמצעות חיישן המופעל ע"י תנועת רגל קלילה מתחת לפגוש, החיים הופכים לקלים קצת יותר.

רגע של קסם
צרו את המרחב הפנימי הפרטי שלכם באמצעות מערכת Magic Flat והספסל האחורי

הניתן לקיפול 2/3-1/3 והופך למשטח שטוח.
המשטח בעל שני המצבים מתאים להעמסת חפצים ארוכים מאד הודות לאפשרות 

השכבת מושב הנוסע.

צור את המרחב הפרטי שלך

1213 *קיים ברמות גימור מסוימות



תיבת הילוכים

מומנט מרבי )קג"מ /סל"ד( 

הספק מירבי )כ"ס/סל"ד( 

צריכת דלק עירונית )ליטר /100 ק"מ( 

צריכת דלק בין עירונית )ליטר /100 ק"מ(

צריכת דלק משולבת

דרגת מס ירוק 

מיכל אוריאה 

אוטומטית 6 הילוכים

30.6/1750

120/3500

4.7 )4.9(*

4.1 )3.9(*

4.2 )4.4(*

4

 )מיכל לסינון פליטות של מנועי דיזל( 

 120  ,1.6 T ,BlueHDiכ"ס

מנועי הדיזל Blue HD 1.6 165 כ"ס ומנוע 2.0 180 כ"ס :
משלב באופן בלעדי את הטכנולוגיה

Selective Catalytic Reduction SCR
ביחד עם מסנן חלקיקים נוסף )אוריאה(.

המנוע מוכר בביצועיו הגבוהים ובצריכת דלק מהטובות בסגמנט.

 BlueHDi הטכנולוגיה

מנועים

1415

תיבת הילוכים

מומנט מרבי )קג"מ /סל"ד( 

הספק מירבי )כ"ס/סל"ד( 

צריכת דלק עירונית )ליטר /100 ק"מ( 

צריכת דלק בין עירונית )ליטר /100 ק"מ(

צריכת דלק משולבת

דרגת מס ירוק 

מיכל אוריאה 

אוטומטית 6 הילוכים

40.8/2000

180/3750

5.5

4.4

 4.8

9

 )מיכל לסינון פליטות של מנועי דיזל( 

    180 ,2.0 T ,BlueHDiכ"ס

תיבת הילוכים

מומנט מרבי )קג"מ /סל"ד( 

הספק מירבי )כ"ס/סל"ד( 

צריכת דלק עירונית )ליטר /100 ק"מ( 

צריכת דלק בין עירונית )ליטר /100 ק"מ(

צריכת דלק משולבת

דרגת מס ירוק 

אוטומטית 6 הילוכים

24.5/1400

165/6000

7.3 )7.6(*

4.8 )5.1(* 

5.8 )6.0(* 

7 )9(* 

 165  ,1.6 T כ"ס

Grip Control נתוני צריכת דלק לרכבים הכוללים מערכת *



ה-3008 החדש מציע לכם עולם שלם של אביזרים וציוד נלווה שיהפכו את הנסיעה הרגילה 
להרפתקה שלכם עם:

1. ציפוי מראות צד בכרום
GT -2. דוושות ומשענת רגל שמאל מאלומיניום בדגם ה

3. מסיטי רוח

עולם האפשרויות הבלתי מוגבלות

17

ACCESSORIES



הרכיבו את המרחב הפנימי והאלגנטי המתאים לכם באמצעות מבחר הריפודים
שלנו, באריג או בעור סינטטי*.

Active רמת גימור - MECO 1. אריג
Premium בצבע אפור כהה - רמת גימור PIEDIMONTE 2. שילוב עור סינטטי ואריג

Premium בצבע אפור בהיר  - רמת גימור EVRON 3. שילוב עור סינטטי ואריג
GT רמת גימור - ALCANTARA 4. עור סינטטי

מה הסגנון שלך?

19 עור סינטטי וחומרים אחרים: עבור פרטי ריפוד בעור סינטטי, נא לעיין במאפיינים הטכניים הזמינים 
www.peugeot.pays :בנקודות המכירה או באינטרנט 4



GT  

חוויה רב חושית
התמסר לחוויית נהיגה רב חושית הכוללת

מושבי נהג ונוסע בריפוד אלקנטרה עם פונקציית עיסוי 8 נקודות מפנקת,
גג שחור פנינה, מבשם ריח דרך בקרת האקלים, אפקט סאונד של המנוע דרך מערכת השמע של הרכב,

מנוע 180 כ"ס בעל מומנט מרבי גבוה, חישוקי סגסוגת 19",
מערכת  I-COCKPIT AMPLIFY המשנה את הסביבה הפנימית שלה 

בין BOOST ל- RELAX, את עוצמת התאורה והנוחות ואת צבעי המסך **

2021 ** מומלץ לבצע כאשר הרכב בעצירה מוחלטת



23 22

* סטנדרטי/אופציה בתלות בגרסאות

*Hurricane אפור
9GP0

* Ultimate אדום
F3M5

 חישוק סגסוגת "17
* CHICAGO 

ACTIVE סטנדרט לדגמי

חישוק סגסוגת "18
DETROIT שני גוונים 

במארג יהלום*
ACTIVE אופציה לדגמי

 LOS ANGELES 18" חישוק סגסוגת
שני גוונים 

במארג יהלום*
ACTIVE + PREMIUM אופציה לדגמי

WASH 19" חישוק סגסוגת
INGTON שני גוונים 

במארג יהלום*
PREMIUM סטנדרט לדגמי

*Nacré לבן
M6N9

*Banquise לבן
WPP0

*Cumulus אפור
F4M0

*Magnetic כחול
EGM0

*Amazonite אפור
KLM0

* Pyrite זהב
LLM0

*Perla שחור
9VM0

*Koper חום
LGM0

בחרו מבין 10 הגוונים שלנו את זה שהכי מתאים למזג שלכם.

בחרו מבין 5 דגמי החישוקים במידות 17, 18 או 19 אינץ'
בצבע אחד או בשני גוונים במארג יהלום.

קבע את הטון

והשלימו את היצירה

חישוק סגסוגת "19
* BOSTON 

GT סטנדרט לדגמי



11
/1
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*4989
להזמנת נסיעת מבחן

המידע והנתונים המופיעים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. ייתכנו הבדלים 
בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט והן מבחינת האביזרים הנלווים. כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים, בהתאם 
לשינויים הנעשים מזמן לזמן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות 
ט.ל.ח. כל התמונות להמחשה בלבד.  וללא עדכון הפרסום.  ולשפר, ללא הודעה מוקדמת  והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות  בו  המתוארים 

CE/715/2007 נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן*

דגם

עירוני
עירוני

בין עירוני
בין עירוני

Active Blue Hdi 1.6 120 Hp
Active/Premium 1.6 165 Hp

GT Blue Hdi 2.0 180 Hp

בין עירוניעירוני 4.7
7.3
5.5

3.9
4.8
4.4

4
7
9

דרגת זיהום צריכת דלק )ליטרים ל-100 ק”מ(*
אוויר

1 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 זיהום מזערי15 זיהום מרבי
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות

נמוכה
0 1 2 3 4 5 6 7 8

דגם
6
6
5
5

רמת האבזור
הבטיחותי

Active Blue Hdi 1.6 120 Hp
Active 1.6 165 Hp

Premium 1.6 165 Hp
GT Blue Hdi 2.0 180 Hp


