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EXALTING SUV*

* A SUV, nem hagy hidegen

MÁGNESES VONZERŐ
Egyszerre robusztus és áramvonalas külsejével a megemelt hasmagasságú
új PEUGEOT 2008 SUV tágas belteret sejtet, és szemernyi kétséget sem hagy
a modell teljesítménye felől.
A fazettás kialakítású profil, a feszes vonalvezetés és a szoborszerű formák
egy metsző stílusú autót eredményeztek. Az expresszív orr-rész, a különleges
világítótestek, az aerodinamikai betéttel(1) ellátott, 18" könnyű felnik, a vízszintes
motorháztető, a fényes fekete ablakszegélyek(1) és a Black Diamond tető(1)
pedig a modell sportos jellegét erősítik.

(1)

változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés
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* Le SUV exaltant.

IMPOZÁNS MEGJELENÉS

NEM MARAD ÉSZREVÉTLEN

A tekintélyparancsoló, előkelő orr-részen a hátrébb tolt szélvédő még inkább kiemeli az új PEUGEOT 2008 SUV nyúlánk és atlétikus termetét.

Az új PEUGEOT 2008 SUV sportos hátsó részét fényes fekete sáv szeli ketté, az összhatásban pedig

A vízszintes motorháztető előtt büszkén feszít a tekintélyes krómozott hűtőmaszk, melyet modern világítótestek –

a spoiler és a dupla krómozott kipufogóvég(1) is fontos szerepet játszanak.

a ragadozótekintetért felelős jellegzetes fénykarmok és Full LED-es fényszórók – fognak közre.

A márkánál már megszokott LED-es hátsó lámpák és az éjjel-nappal világító három fénykarom

(1)

a láthatóság növelése mellett az autó high-tech jellegét is erősítik.
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(1)

Full Light Emitting Diode: energiatakarékos és erősebb fényű fénykibocsátó diódák. Változattól függően rendelhetők

(1)

motortól függően rendelhető felszerelés
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EXALTING e-SUV*

* Az e-SUV, nem hagy hidegen

KÜLÖNLEGES ISMERTETŐJEGYEK
Az új PEUGEOT e-2008 SUV szoborszerű sziluettje nem sokban tér el a hagyományos változatétól,
ráadásul az utastér helykínálata és a csomagtartó mérete(1) sem változott.
Az elektromos verzió megkülönböztető jegyei a karosszéria színére fújt, vízszintes csíkozású hűtőrácsot díszítő,
kék és zöld színekben játszó oroszlánembléma, valamint az első sárvédőkön és a csomagtérajtón elhelyezett „e” felirat.
Az utastérben kék, illetve zöld díszöltésekkel feldobott, exkluzív Gréval-szürke Alcantara© kárpitozást(2) találunk.
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(1)
(2)

a csomagtérszőnyeg fölött mért csomagtartóméret
kizárólag az elektromos GT változaton áll rendelkezésre
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FEDEZZE FEL A MOBILITÁS ÚJFAJTA ÉLMÉNYÉT

AZ ELEKTROMOS VÁLTOZATHOZ KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

Fedezze fel a tisztán elektromos vezetés eddig ismeretlen élményét, az azonnali motorreakciókat és a hihetetlenül csendes működést!

Az elektromos közlekedés megkönnyítésére speciális szolgáltatások állnak a rendelkezésére. Új PEUGEOT e-2008 SUV-ja töltésszintjét és az aktuális

Élvezze a korlátlan közlekedés előnyeit! A rendkívül sokoldalú új PEUGEOT e-2008 SUV városban fürge, országúton strapabíró és biztonságos.

hatótávolságot az okostelefonjáról a távolból is ellenőrizheti. Az akkumulátortöltést a MyPeugeot® alkalmazással vagy a 10" HD érintőképernyőről

A korlátozott forgalmú övezetekbe is szabadon behajthat vele. Teljesen feltöltött akkumulátor esetén a WLTP szabvány szerint 320 km-t(1) lehet

tudja kezelni, illetve időzíteni(1). A még nagyobb kényelem érdekében előre gondoskodhat az utastér befűtéséről, illetve a klíma bekapcsolásáról.

megtenni vele úgy, hogy közben egyáltalán nincs CO2-kibocsátás.

Végül pedig a Free2Move Services(2) partnerhálózatában lévő töltőállomások jóvoltából tervezni tudja utazásait és mindig nyugodtan kelhet útra.
A távtöltés elindításához a gépjárművet a hálózatra kell csatlakoztatni.
A Free2Move szolgáltatások egy fizetős fedélzeti mobilalkalmazás (kompatibilitástól függően), mely egyszerűbbé teszi az elektromos autók töltését (megfelelő töltőoszlopok keresése,
fizetés speciális kártyával vagy közvetlenül az alkalmazásból, útvonaltervezés a töltőállomások és a töltési idő figyelembevételével stb.).
Jelenleg ez a szolgáltatás Magyarországon nem elérhető, további információért érdeklődjön márkakereskedéseinkben.
(1)
(2)
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(1)

Az akkumulátor hatótávolsága max. 320 km (WLTP). A hatótávolság a tényleges használati körülményektől (éghajlati viszonyok, vezetési stílus stb.)
függően változhat – CO2-kibocsátás vegyes ciklusban: menet közben 0 g.
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EXTENDED EXPERIENCE*

* Még több élmény

Ú J 3 D P E U G E O T i - C O C K P I T®

MINDEN ÍZÉBEN TÖKÉLETES

Élvezze az egyedülálló interaktivitást az ergonomikusan kialakított 3D PEUGEOT i-Cockpit®(1) jóvoltából, mely kisméretű kormányt,

Az új PEUGEOT 2008 SUV belterébe sportos eleganciát árasztó, minőségi kárpitokat választottunk, gondosan ügyelve

hangvezérléssel működő, 10" HD kapacitív érintőképernyőt és személyre szabható 3D digitális műszeregységet kínál.

a nemes anyagokra és a különleges árnyalatokra. A díszöltésekkel ellátott Alcantara®(1) vagy nappabőr(2) kárpitok,

Az intelligens technológiák mellett a szabad kezes nyitás és indítás funkció is rendelkezésre áll: az ajtók nyitásához és

a fekete tetőkárpit(1) és a nyersbőr bevonatú kormány(1) mind a felső kategóriás megjelenést erősítik.

zárásához elég, ha a kulccsal a zsebünkben az autóhoz közelítünk vagy eltávolodunk tőle(2).

Az utastér letisztult vonalait még jobban kiemeli a testre szabható, nyolcféle színben(1) választható hangulatvilágítás.

(1)

(1)

egyes kiviteli szinteken szériafelszerelés
kiviteli szinttől függően rendelhető opciós felszerelés
A bőrkárpitról bővebben lásd a kereskedésekben vagy országa PEUGEOT honlapján elérhető műszaki adatokat.

(1)
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változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés
(2)
ADML Proximity (szabad kezes nyitó- és indítórendszer). Változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés
(1)

(2)
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MÉG GYORSABB REAKCIÓK

KONNEKTIVITÁS FELSŐ FOKON

A 3D digitális műszeregység(1) közvetlenül a vezető látóterében, az előre beprogramozott fontossági sorrendnek megfelelően

Kövesse az útvonalat a 10" kapacitív típusú HD érintőképernyőn(1) vagy a 3D digitális műszeregységen(2). A TomTom® Traffic 3D online navigációs

két szinten jeleníti meg a vezetéshez hasznos információkat (pl. navigációs rendszer, vezetéssegítő funkciók stb.).

szolgáltatás(3) valós idejű közlekedési információkkal szolgál, tájékoztatja az utazási időről, és a veszélyes területekre is felhívja a figyelmét. A Mirror Screen

A legfontosabb adatokat (pl. sebesség, biztonsági figyelmeztetések) a figyelemfelkeltés és

funkcióval(4) az érintőképernyőre tükrözheti kedvenc mobilalkalmazásait, és mindvégig online maradhat. Okostelefonját a középkonzolban kialakított

a gyorsabb reakció érdekében hologramszerűen vetíti ki.

indukciós töltőzónán(5) közvetlen a keze ügyében töltheti. Az első és hátsó utasoknak több USB-csatlakozó(6) is a rendelkezésére áll.

(1)

változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés

(1)
Változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés. (2) Változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés. (3) A TomTom® szolgáltatásoknak köszönhetően a vezetés szempontjából fontos információk valós időben kerülnek kijelzésre (valós idejű forgalmi információk, üzemanyagárak, parkolók, időjárás, keresés helyben). A szolgáltatások egy három évre szóló ingyenes előfizetés részét képezik, mely a későbbiekben
(fizetős formában) meghosszabbítható vagy megújítható4213. (4) A szériában kínált Mirror Screen funkció segítségével az okostelefon alkalmazásai az érintőképernyőre tükrözhetők. A Mirror Screen funkció az Android
Auto (androidos telefonok esetén), az Apple CarPlay™ (iOS rendszerű telefonok) vagy a MirrorLink® (MirrorLink®-kompatibilis androidos telefonok) technológiát használja, amennyiben a felhasználó internet-hozzáférést
is tartalmazó mobil-előfizetéssel rendelkezik. Kizárólag a fenti három tanúsított technológia által támogatott alkalmazások működnek majd a jármű leállított állapotában, illetve menet közben. Menet közben az érintett
alkalmazások egyes funkcióit letiltja a rendszer. Az Ön okostelefonján ingyenesen elérhető egyes tartalmakhoz elő kell fizetni a megfelelő Android Auto, Apple CarPlay™ vagy MirrorLink® alkalmazásokra. További információt
országa PEUGEOT honlapján talál. (5) A mágneses indukció elvén működő vezeték nélküli töltés. Kiviteli szinttől függően széria- vagy opciós felszerelés. (6) Akár 4 A, illetve C típusú USB-csatlakozó.

PÁRATLAN KILÁTÁS

KRISTÁLYTISZTA FOCAL®-HANGZÁS

A nagy üvegfelületű napfénytetőnek(1) köszönhetően valósággal fényben fürdik az új PEUGEOT 2008 SUV utastere.

Kedvenc zenéje kristálytisztán szól a Focal®(1) prémiumkategóriás exkluzív hifirendszerének jóvoltából.

A kiváló fényviszonyokat a hátsó sorban ülők is élvezhetik.

Az utastér különböző pontjain elhelyezett 10 hangszóró (egy középsugárzó, 4 tweeter*, 4 woofer* és egy subwoofer*)
gazdag, részletes és dinamikus hangzást biztosít, tovább tágítva a fedélzeti hifiélmény határait.
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(1)

változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés

(1)

* hangszórók és mélynyomó
A Focal® egy hifitermékeket gyártó vezető francia cég. Kiviteli szinttől és motortól függően rendelhető felszerelés.
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KÉNYELEM ÉS HELYKÍNÁLAT

PRAKTIKUS ÉS TÁGAS CSOMAGTARTÓ

Helyezze magát kényelembe az új PEUGEOT 2008 SUV dinamikus kialakítású(1) ülésein! Az első ülések egyes változatokon fűthetők(1),

Az alacsony küszöbbel és széles nyílással rendelkező csomagtartó térfogata a 2:1 arányban osztott hátsó üléspad lehajtásával

elektromosan állíthatók , és masszázsfunkcióval rendelkeznek. A maximálisra növelt hátsó helykínálatnak köszönhetően minden utasnak

tetszés szerint még tovább növelhető(1). A két helyzetbe állítható csomagtérpadló felső helyzetében gyorsan és könnyen megy

nagyobb hely és több kényelem jut, és az utastér különböző pontjain elhelyezett tárolóhelyek száma is figyelemre méltó.

a csomagok ki- és berakodása. Alsó helyzetben viszont a csomagtartó-kapacitás a fő szempont.

(1)

(1)

A hangszigetelés minősége pedig egyenesen egy utazóautóéval vetekszik.
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(1)
Kiviteli szinttől függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés.
A masszázsfunkció és az elektromos beállítások csak a vezetőülésen elérhetők.

(1)

A felszereltségtől és a motortól függően a csomagtartó-kapacitás 434 l (VDA), ami a hátsó üléstámlák lehajtásával 1467 literre növelhető.
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A HOLNAP SUV-JA: ÉLVEZZE A FÉLAUTONÓM VEZETÉS ÖRÖMÉT

NAGYOBB MOZGÁSTÉR

Az új PEUGEOT 2008 SUV olyan legújabb generációs technológiákkal van ellátva, mint a PEUGEOT Drive Assist Plus(1), mely félautonóm

Az Advanced Grip Control(1) funkció által kínált három mód(2) valamelyikének kiválasztásával új PEUGEOT 2008 SUV-ja tapadási

vezetést tesz lehetővé. A sáv közepén tartó asszisztenst (2) és a Stop & Go funkcióval rendelkező adaptív tempomatot (3) segítségül hívó rendszer

jellemzőit mindig az adott időjárási és útviszonyokhoz igazíthatja. A Hill Assist Descent Control(3) funkció segítségével

az állandó követési távolság biztosítása érdekében az autó sebességét automatikusan az előtte haladó gépjárműéhez igazítja.

meredek lejtőn is szabályozni tudja gépkocsija sebességét.
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(1)
Változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés.
A rendszer a sávon belül automatikusan a vezető által választott helyzetben tartja a gépjárművet.
(3)
Az első lökhárító közepén elhelyezett radar és a szélvédő felső részén található kamera segítségével működő rendszer.
(2)

Továbbfejlesztett kipörgésgátló. Kiviteli szinttől és motortól függően rendelhető opciós felszerelés.
(2)
Homokos, sáros vagy havas út.
(3)
HADC: Lejtmenet-szabályozó. Kiviteli szinttől és motortól függően rendelhető opciós felszerelés.

(1)
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EXCITING CHOICE*

* Felvillanyozó választási lehetőség

A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA
Engedjen a vágyainak és éljen a választás szabadságával!
Az új igényekhez és használati szokásokhoz igazodó, többféle
energiaforrással társítható új moduláris platformnak hála
az új PEUGEOT 2008 SUV benzines, dízel és tisztán
elektromos változatban is elérhető.
A kisebb súly, visszafogottabb fogyasztás és alacsonyabb
CO2-kibocsátás szigorú követelményét szem előtt tartva
az új platformot úgy tervezték, hogy az autó úttartás,
kormányozhatóság, akusztikai és hőkomfort tekintetében
a márka szaktudásának legjavát nyújtsa.
A külön az elektromos változathoz optimalizált platform tökéletes
felépítése révén az új PEUGEOT e-2008 SUV-ban is változatlan
méretű utastér és csomagtartó(1) áll rendelkezésre, miközben
a PEUGEOT modellek lényegi jellemzőit is sikerült megőrizni.

(1)

a csomagtérszőnyeg fölött mért csomagtartóméret
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HATÉKONY MOTOROK SZÉLES VÁLASZTÉKA
Ha a hagyományos modell mellett dönt, Stop&Start rendszerrel és részecskeszűrővel felszerelt, nagy teljesítményű és hatékony Euro6 motorok(1) széles
választéka áll rendelkezésére: BlueHDi dízelmotort vagy PureTech benzinmotort – például a sportosabb vezetési stílushoz ajánlott 155 lóerős PureTech
motort – egyaránt választhat.
* Az új EURO 6-os emissziós szabvány (EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC) 2019. szeptember 1-jén lépett életbe.
ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS ÉS CO2-KIBOCSÁTÁS
• WLTP-értékek(1): WLTP üzemanyag-fogyasztás vegyes ciklusban: 4,5–6,2 l/100 km, alacsony sebességnél: 4,9–8,1 l/100 km, közepes sebességnél: 4,2–6,2 l/100 km, nagy sebességnél: 3,9–5,3 l/100 km, extra nagy sebességnél: 5,0–6,4 l/100 km WLTP
– WLTP CO2-kibocsátás (vegyes): 118–141 g/km.
(1)
A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok a WLTP szabvány szerinti értékek (az Európai Bizottság 2017/948 ajánlása). 2018. szeptember 1-jétől az új gépjárművek típusjóváhagyása a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten
összehangolt vizsgálati eljárás (WLTP) alapján történik, mely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás mérésére. A WLTP eljárás teljes mértékben felváltja az új európai menetciklust (NEDC), amely a korábban
alkalmazott vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az új európai menetciklusban mért értékeknél. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási
értékek az egyes felszerelések, opciók és gumiabroncstípusok függvényében eltérőek lehetnek. Bővebb információért forduljon márkakereskedőjéhez! További információt országa PEUGEOT honlapján talál.

• NEDC-értékek(2): NEDC üzemanyag-fogyasztás vegyes ciklusban:
3,6–5,0 l/100 km, országúton: 3,3–4,5 l/100 km, városban: 4,2–5,8 l/100 km
– NEDC CO2-kibocsátás (vegyes): 96–113 g/km.
(2)
Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az új WLTP
szabvány (az Európai Bizottság 2017/948 ajánlása) szerint kerültek
megállapításra, majd a kapott adatokat az egyes gépjárművek összehasonlíthatósága érdekében átváltottuk NEDC-értékekre. Bővebb
információért forduljon márkakereskedőjéhez! Az értékek nem veszik
figyelembe a használati feltételeket, a vezetési stílust, a felszereléseket
és az opciókat, és a gumiabroncs típusától függően is változhatnak.
Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatokról bővebb
információt a márkakereskedésekben és a francia ADEME Környezetés Energiagazdálkodási Ügynökségtől (Éditions, 2 square Lafayette,
BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ingyenesen beszerezhető, illetve a
http://www.carlabelling.ademe.fr/ weboldalon elérhető, „Az új személygépjárművek hagyományos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási
adatai” című gyakorlati útmutatóban talál.

CSAK FINOMAN
A gyors és gördülékeny sebességváltásokat biztosító, 8 fokozatú EAT8 automata
sebességváltó(1) kormánynál elhelyezett kapcsolókkal és elektromos impulzusos
kapcsolókarral rendelkezik. A Quickshift technológiának(2) köszönhetően észrevétlen
sebességváltások – különösen alacsony sebességnél – növelik a vezetési komfortot.

(1)
(2)

Efficient Automatic Transmission 8. Motortól függően rendelhető felszerelés.
Gyors és finom sebességváltásokat lehetővé tevő technológia.
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ITT AZ IDŐ, HOGY FELVILLANYOZÓDJON

RUGALMAS TÖLTÉS

Tapasztalja meg az elektromos vezetés és a hangtalan, vibrációmentes működés egyedülálló élményét! A 100 kW (136 LE) teljesítményű motor

A hagyományos vagy megerősített otthoni, illetve munkahelyi csatlakozóktól a kevesebb, mint 30 perc alatt 80%-os töltésszintet(1)

a rögtön rendelkezésre álló 260 Nm nyomatéknak köszönhetően azonnali gyorsulást és a könnyed, dinamikus vezetés élményét nyújtja.

biztosító nyilvános töltőállomásokig többféle töltési lehetőség közül választhat. Az általunk kínált töltőkártya(2) egy több mint

A nagyfeszültségű, 50 kWh kapacitású akkumulátorral teljes feltöltés esetén a WLTP szabvány szerint 320 km-t lehet megtenni úgy, hogy

130 000 töltőoszlopot számláló európai hálózathoz biztosít hozzáférést, így mindig nyugodt lélekkel kelhet útra. Az időzített töltés

közben egyáltalán nincs CO2-kibocsátás. Igénye szerint választhat a Normál, Eco vagy Sport vezetési mód közül, a „Brake” funkciónak

beprogramozása a gépjármű 10" érintőképernyőjén vagy okostelefonján, a MyPeugeot®(3) alkalmazáson keresztül történik.

köszönhetően pedig kevesebbszer kell a fékre lépnie, miközben a lassításkor visszatermelt villamos energia az akkumulátort tölti.

(1)

(1)

(2)

(3)

Az akkumulátorra 70% töltőkapacitás erejéig 8 év vagy 160 000 km-re szóló jótállás vonatkozik. (2) Az akkumulátor hatótávolsága = max. 320 km (WLTP).
A hatótávolság a tényleges használati körülményektől (éghajlati viszonyok, vezetési stílus stb.) függően változhat – CO2-kibocsátás vegyes ciklusban: menet közben 0 g.
(3)
A „Brake” (motorfék) funkció fékezéskor kétféle módon is energiát termel vissza, és ezzel kisebb-nagyobb mértékben növeli az akkumulátor töltésszintjét.

(1)
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80%-os akkumulátorszint 30 perc alatt 100 kW-os, egyenáramú nyilvános gyorstöltő oszlopról. A töltési idő a töltőoszlop típusától és teljesítményétől,
a külső hőmérséklettől és az akkumulátor hőmérsékletétől is függ.
(2)
A Free2Move szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetős kártya. Jelenleg ez a szolgáltatás Magyarországon nem elérhető, további információért érdeklődjön márkakereskedéseinkben.
(3)
A távtöltés elindításához a gépjárművet a hálózatra kell csatlakoztatni.
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CSAK PRAKTIKUSAN!
1

2

3

4

Az új PEUGEOT 2008 SUV-hoz kínált hasznos és
esztétikus tartozékok még kényelmesebbé,
biztonságosabbá teszik utazásait.
További tartozékkínálat iránt érdeklődjön
a Peugeot márkakereskedésekben.

1. Otthoni töltőállomás
2. Tetőrudakra szerelhető kerékpártartó
3. Keresztirányú elválasztó rács
4. Gyermekülések
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1

2

3

4

5

6

SPORTOS ELEGANCIA
Az új PEUGEOT 2008 SUV kárpitjai(1) gondosan
válogatott nemes anyagokból készültek.
Minden egyes kiviteli szint harmonikus és
elegáns hangulatvilágokat kínál.

1. Fekete Pneuma szövet
2. Szürke Traxx szövet & kék műbőr
3. Capy szövet & fekete műbőr
4. Fekete Alcantara® & fekete műbőr
5. Fekete nappabőr
6. Gréval-szürke Alcantara® & fekete műbőr(2)

változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés
(2)
kizárólag az elektromos GT változaton áll rendelkezésre
A bőrkárpitról bővebben lásd a kereskedésekben vagy országa
PEUGEOT honlapján elérhető műszaki adatokat.
(1)
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RAGYOGÓ SZÍNEK
Válasszon kedvére a matt, metálfényű, háromrétegű
extra fényes és gyöngyházfényű árnyalatok közül!
A kimondottan az új PEUGEOT 2008 SUV-hoz kínált

Hófehér(1)

Fekete(1)

Artense-szürke(1)

Platinaszürke(1)

Vertigo-kék(1)

Gyöngyházfehér(1)

három árnyalat – Elixirvörös, Vertigo-kék és Fusion-narancs –
még dinamikusabb megjelenést biztosít.

(1)
(2)

változattól és motortól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés
szériafelszerelés

Fusion-narancs(2)

Elixirvörös(1)

AZ AERODINAMIKA
JEGYÉBEN
Az új Peugeot 2008 SUV robusztus és
stílusos keréktárcsákat(1) kínál. A könnyű és
áramvonalas 18" kerekeknek köszönhetően
kisebb az üzemanyag-fogyasztás és a
CO2-kibocsátás, ugyanakkor sportosabb
az autó karaktere.

(1)
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változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés

NOLITA 16" kétszínű dísztárcsa
fekete és Éclat-szürke

ELBORN 16" alumínium keréktárcsa
fényes lakkal bevont, antracitszürke

SALAMANCA 17" kétszínű alumínium keréktárcsa
fényes lakkal bevont,
gyémántcsiszolt és fekete

BUND 18" kétszínű alumínium keréktárcsa
fényes lakkal bevont, gyémántcsiszolt és
fekete Storm-szürke matt betéttel

EVISSA 18" kétszínű alumínium keréktárcsa
Black Mist lakkal bevont,
gyémántcsiszolt és fekete, fekete betéttel
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Új Peugeot 2008 SUV
1.2 l PureTech
100ch
6 seb. man.

1.2 l PureTech
130ch
6 seb. man.

1.2 l PureTech
130ch EAT8

1.2 l PureTech
155ch EAT8

1.5 l BlueHDI
100ch
6 seb. man.

1.5 l BlueHDI
130ch EAT8

1199

1199

1199

1199

1499

1499

–

3

3

3

3

4

4

–

Elektromos

MOTOR
Hengerűrtartalom (cm3)
Hengerek száma
Maximális teljesítmény kW/LE (Fordulat/perc)

75 / 5500

96 / 5500

96 / 5500

115 / 5500

75 / 3500

96 / 3700

136

Maximális nyomaték Nm (Fordulat/perc)

205 / 1750

230 / 1750

230 / 1750

240 / 1750

250 / 1750

300 / 1750

260

12

12

12

12

16

16

–

Szelepek száma
GUMI
Méret (felszereltségtől függően)

215/65 R16; 215/60 R17; 215/55 R18

215/55 R18

215/65 R16; 215/60 R17; 215/55 R18

215/65 R16

FUTÓMŰ
Elöl

Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt
mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot
kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel
állnak rendelkezésére.
*A
 Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek mindenkori aktuális listáját megtalálhatja weboldalunkon: www.peugeot.hu

Pseudo-McPherson felfüggesztés, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátor rúd

Hátul

HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS

Hosszlengőkarok, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók

FÉK
Elöl

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

Hűtött tárcsák, úszó nyergek

Hátul

Tárcsa, úszó nyereg

Hosszúság

4300

Szélesség (visszapillantók nélkül / behajtott / kihajtott tükrökkel)

1770 / 1815 / 1978

Magasság (max.)

1550

Tengelytáv

2605

Első túlnyúlás

870

Hátsó túlnyúlás

825

Nyomtáv elöl/hátul

1540

Fordulókör falak / járdák között, kerékmérettől függően (m)

10,4

TÖMEG (kg)
Saját tömeg

1192

1192

1205

1205

1205

1235

1550

KAPACITÁS
Üzemanyagtartály (liter)
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Akkumulátor (KWh)
Csomagtartó térfogat VDA (dm3)

–

–

50

405+29

405

MENETTELJESÍTMÉNYEK*
Maximális sebesség (km/h)
Gyorsulás (s) (csak vezetővel)

– 0-ról 100 km/h-ra
– 1000 m állóhelyzetből

183

202

199

206

185

199

12

9,7

9,9

8,9

11,8

10,1

N/A

32,6

30,9

31,3

29,9

33,5

31,4

N/A

150

FOGYASZTÁS ÉS CO2-KIBOCSÁTÁS*
Elektromos hatótáv WLTP (NEDC) (km)

–

320 (430)

Kombinált fogyasztás WLTP(NEDC) min-max l/100km

5,43 (4,59)

5,59 (4,50)

5,99 (4,77)

6,06 (4,98)

4,5 (3,66)

4,73 (3,72)

–

CO2-kibocsátás WLTP(NEDC)

123 (105)

126 (102)

136 (109)

137 (114)

118 (97)

124 (98)

–

min-max g/km

Peugeot Garancia
A szerződéses garancia 2 évre szól
a Peugeot járművek esetében,
kilométerkorlátozás nélkül.
Az átrozsdásodás elleni garancia
személygépjárműveknél 12 évre,
tehergépjárműveknél 5 évre szól.
A PSA, a termékek megbízható, tartós
működése érdekében, az 1,2 EB Turbo
motorokkal szerelt járművek esetén
az alábbi karbantartási intervallumot
írja elő: A jelzett típusú motorokkal szerelt
járműveket minden esetben az európai
fokozott igénybevételre vonatkozó
karbantartási intervallum (eltelt idő vagy
megtett kilométer) alapján kell kezelni:
• 1,2 EB Turbo esetén: 15.000 km vagy 1 év
futásteljesítményenkénti karbantartás
Amennyiben az előírt szervizintervallumot
elmulasztja, úgy a mulasztással okozott
műszaki meghibásodok esetén a gépkocsi
elveszti a garanciát a mulasztás miatt
meghibásodott alkatrészek tekintetében.
Természetesen a fokozott igénybevétel
önmagában, valamint a fokozott
(1)

MÉRETEK (mm)

(1)
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* a menetteljesítmények, az emissziós és fogyasztási adatok a műszaki fejlesztés függvényében változhatnak

igénybevételű használatra vonatkozó
karbantartási periódusok elmulasztása
önmagában nem befolyásolja a gépjármű
jótállását. Így a garancia változatlanul
megmarad azon meghibásodások
esetében, amelyek nem az előírt
szervizintervallumok elmulasztása
következményeként merülnek fel.
A karbantartásról és a garanciáról
a www.peugeot.hu oldalon a Peugeot
részletes tájékoztatást nyújt Önnek.
Így részletes információt talál arra
vonatkozóan, hogy mi is a fokozott
igénybevétel, és ennek esetén milyen
szükséges intervallumonként javasolt
a Peugeot gépjárművét szervizeltetni,
illetőleg milyen műszaki
következményekkel járhat, amennyiben
a tájékoztatóban javasolt
szervizintervallumokat nem tartja be.
Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak
kívánunk kedvezni. Minél idősebb

Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb
karbantartási munkadíjat, tartozék- és
alkatrészkedvezményt biztosítunk
Önnek márkaszervizeinkben.
Tehát Ön annál kevesebbet fizet, minél
idősebb Peugeot-val jár! Részletek és
regisztráció weboldalunkon: www.peugeot.
hu/fonix.
Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában,
a hét minden napján igénybe veheti a
Peugeot Assistance szolgáltatásait.
Ha útközben váratlanul műszaki
meghibásodást észlel, kérjük,
hívja az alábbi zöldszámot
(csak Magyarország területéről,
illetve magyar telefonszolgáltatótól
indított hívás esetén): 06 80 44 24 24
A szolgáltatás területi hatály szerint
külföldön is igénybe vehető a következő
telefonszámon: 00 36 1 411 07 24
A területi hatályt és a részleteket
a Peugeot Szerviz- és Garancia füzetben
találhatja meg.

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban
a Peugeot-szabványok szigorú
előírásainak betartásával dolgoznak.
Ezek a szabványok kizárólag
a Peugeot által tesztelt és engedélyezett
kiváló minőségű eredeti alkatrészek
beépítését engedélyezik, valamint
szigorú technikai felkészültséget
és magas szintű műszaki szaktudást
követelnek meg a márkaszerviz dolgozóitól.
Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az
Automobiles Peugeot által kifejlesztett
és tesztelt termékek, tartozékok
széles körű választékával várjuk Önt:
kényelmi és komfortérzetét emelő,
karbantartást megkönnyítő termékek,
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus
termék közül választhat!

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot Szerviz- és garanciafüzetben találhatja meg. A P Automobil Import Kft. a változtatás jogát fenntartja.

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2020. március 18. napján érvényes adatok. A képeken bemutatott gépjárművek
felszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és kártérítési
kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint
a bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül
közzéteszi a www.peugeot.hu<http://www.peugeot.hu> internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé
a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak
vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag
az Automobiles Peugeot előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2020. március 18.

