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E X A LT I N G S U V *.

P E R F E C T I E TOT I N D E K L E I N S T E D E TA I L S .

De nieuwe Peugeot 2008 SUV heeft een stoer en imposant voorkomen met vloeiende lijnen, waarmee hij efficiency en beheerste kracht tentoonspreidt.

Aan elk detail is met uiterste precisie en verfijning aandacht besteed, wat de auto een elegant en functioneel karakter geeft.

De expressieve voorzijde, de horizontaal geplaatste motorkap en de grote bodemvrijheid geven hem samen met de strakke lijnen en atletische vormen

De lichtsignatuur met full led-koplampen(1) met drie klauwen en de voor het merk karakteristieke led-achterlichten

(1)

een heel eigen dynamiek. Aan de achterzijde versterken de spoiler, het glanzend zwarte sierpaneel en de verchroomde uitlaatsierstukken

zorgt voor een moderne en hightech uitstraling.

zijn sportieve en vastberaden karakter.
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(1)
Afhankelijk van het uitrustingsniveau en de motoruitvoering.
De afbeeldingen in deze brochure betreffen de 2008 of de e-2008 in de GT-uitvoering, met of zonder opties.
(1)

Full Light Emitting Diode : Lichtgevende diodes die bijdragen tot een lager energieverbruik terwijl ze een grotere lichtopbrengst hebben. Afhankelijk van de uitvoering.
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U I TG E B R E I D E E R VA R I N G .
Ervaar nieuwe sensaties in de nieuwe PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1), met een intuïtieve ergonomie, een compact stuurwiel, een 10 inch capacitief

De voorstoelen zijn afhankelijk van de uitvoering voorzien van stoelverwarming(1) en, in het geval van de bestuurdersstoel, een massagefunctie(2)

HD-touchscreen(1) en een te configureren 3D-digitaal instrumentenpaneel(1). De nieuwe PEUGEOT 2008 SUV is voorzien van connectieve technologieën

en elektrische stoelverstelling(2). Ook voor de passagiers achterin staat het comfort op hoog niveau dankzij de grote beschikbare ruimte,

(2)

(3)

(4)

zoals het navigatiesysteem met TomTom® Traffic , Mirror Screen en het draadloos opladen van uw smartphone . Het keyless entry and start-systeem

de zee van licht dankzij het panoramisch schuifdak en de audiokwaliteit van het hifisysteem Focal®(2).

ontgrendelt de auto als u eropaf loopt en vergrendelt hem als u ervandaan loopt(5), met als enige voorwaarde dat u de sleutel op zak hebt.

De nieuwe PEUGEOT 2008 SUV biedt met zijn grote flexibel in te delen bagageruimte(2)(3) en neerklapbare achterbank vele gebruiksmogelijkheden.

(1)
Afhankelijk van de uitvoering standaard of niet leverbaar. (2) Het abonnement is de eerste 3 jaar gratis en tegen betaling uit te breiden of te verlengen. (3) Dankzij Mirror Screen kunnen de apps van de smartphone worden
weergegeven op het touchscreen van de auto. Alleen gecertificeerde Android Auto-, Apple CarPlayTM-, MirrorLink®-apps kunnen, afhankelijk van de app, zowel bij stilstaande auto als tijdens het rijden worden gebruikt.
Tijden het rijden kunnen bepaalde functionaliteiten van deze apps echter geblokkeerd zijn. De Mirror Screen-functie werkt met de technologie Android Auto, Apple CarPlayTM en MirrorLink®.
(4)(5)
Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.Ga voor meer informatie naar www.peugeot.nl
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(1)

Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.
Afhankelijk van het uitrustingsniveau en de motoruitvoering.
(3)
De bagageruimte heeft een inhoud van 434 liter (VDA) en tot wel 1044 liter met de rugleuningen van de achterbank neergeklapt.
(2)
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E R VA A R D E V O O R D E L E N VA N S E M I - A U TO N O O M A U TO R I J D E N .

VERLEG UW GRENZEN.

De nieuwe PEUGEOT 2008 SUV beschikt over de nieuwste technologieën van het merk, waaronder de PEUGEOT Drive

Doorbreek de sleur en sla nieuwe wegen in.

(1)

(2)

Assist Plus die semi-autonoom autorijden mogelijk maakt. Met behulp van de functies Lane Positioning Assist
(3)

Met de technologie Advanced Grip Control(1) kunt u de tractie van uw nieuwe

en adaptieve cruise control met Stop & Go-functie past de PEUGEOT Drive Assist de snelheid van uw auto

PEUGEOT 2008 SUV aanpassen aan de rijomstandigheden door een van de drie standen(2) te selecteren.

automatisch aan die van uw voorligger aan, zodat constant een veilige afstand wordt bewaard.

De functie Hill Assist Descent Control(3) helpt u de auto onder controle te houden bij het afdalen van een steile helling.

(1)

Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.
Systeem dat de auto op de door de bestuurder gekozen positie binnen de rijstrook houdt.
(3)
Systeem dat gebruikmaakt van een radar in het midden van de voorbumper en een camera aan de bovenzijde van de voorruit.
(2)
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(1)
(2)
(3)

Aangepaste antispinregeling. Afhankelijk van de uitvoering optioneel.
Zand, modder of sneeuw.
HADC : Rijhulpsysteem dat de snelheid op steile hellingen regelt. Afhankelijk van de uitvoering optioneel.
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(1)

O N T D E K E E N N I E U W E V O R M VA N e - M O B I L I T E I T.

E L E C T R I F I C E E R U W S E N S AT I E S .

Gun uzelf de vrijheid om te gaan waar u wilt, ook in de strengste milieuzones. De veelzijdige nieuwe PEUGEOT e-2008 SUV overtuigt

Ervaar de verrassende sensaties van volledig elektrisch rijden, met een directe respons van de elektromotor en een ongekende geruisloosheid.

in de stad door zijn wendbare karakter en compacte afmetingen en op de snelweg door zijn stabiele en veilige rijgedrag.

Het rijden wordt ook gemakelijker gemaakt door de activering van de Brake-modus (afremmen op de motor)

Hij biedt de mogelijkheid tot snelladen(1) en heeft een actieradius van 310 km volgens de WLTP-cyclus(2), zonder ook maar een gram CO2

zodat het rempedaal minder vaak ingetrapt hoeft te worden en de tractiebatterij tijdens het gas loslaten wordt bijgeladen.

uit te stoten! Bovendien beschikt u met MyPeugeot®(3) en Free2Move Service(4) over apps die het reizen nog gemakkelijker maken.

De nieuwe PEUGEOT e-2008 SUV herkent u direct aan zijn grille in kleur van de carrosserie, de dichroïsche Leeuw en het “e”-embleem.

Via een openbaar snellaadpunt met een vermogen van 100 kW (gelijkstroom) kunt u in 30 minuten het accupakket voor 80% opladen. (2) Komt overeen met 400 km volgens de NEDC-cyclus. Geschatte gegevens,
uitsluitend ter indicatie en onder voorbehoud van homologatie. (3) App waarmee u op afstand de laadtoestand en de ritgegevens kunt raadplegen, de voorverwaming/-koeling op afstand kunt bedienen, enz.
(4)
App waarmee o.a het laden van elektrische auto’s of plug-in hybrideauto’s en de voorverwarming wordt vergemakkelijkt (vinden van compatibele laadpunten, betalen voor het laden met een badge of via
de app, plannen van een route waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van laadpunten en de tijd die nodig is voor het laden).

8

In het interieur is hij voorzien van een exclusieve alcantara© bekleding in de kleur Gris Gréval(1).

(1)

Op e-2008 GT.
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EEN OPWINDENDE KEUZE.
Doe waar u zin in hebt en gun uzelf de vrijheid om te kiezen. De nieuwe PEUGEOT e-2008 SUV heeft een elektromotor met een vermogen

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2 UITSTOOT.

van 100 kW (136 pk) en een koppel van 260 Nm. Wanneer u kiest voor een PEUGEOT 2008 SUV met een verbrandingsmotor

• WLTP-waarden(1): Gegevens in afwachting van homologatie.
(1)
De vermelde waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn conform de WLTP homologatie (EU-vordering 2017/948). Sinds 1 september 2018 is de typegoedkeuring van nieuwe auto’s
gebaseerd op de wereldwijde geharmoniseerde testprocedure voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens (WLTP). De metingen van deze nieuwe testprocedure geven een realistischere afspiegeling van
het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot in de praktijk. Deze WLTP-procedure vervangt volledig de voorheen toegepaste NEDC-procedure (New European Driving Cycle - nieuwe Europese rijcyclus). Doordat de
testomstandigheden realistischer zijn, zijn de op basis van de WLTP-procedure gemeten waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot in veel gevallen hoger dan bij de NEDC-procedure. Deze waarden
kunnen varieren afhankelijk van de specifieke uitrusting, opties en banden waarvan de auto is voorzien. Neem contact op met uw verkooppunt voor meer informatie. Ga voor meer informatie naar www.peugeot.nl

is er een ruime keuze aan Euro 6-motoren die allemaal zijn voorzien van een Stop & Start-systeem: BlueHDi dieselmotoren
en PureTech-benzinemotoren, waaronder de PureTech 155 pk-motor voor een extra sportief rijkarakter.
Voor nog meer souplesse en respons kunt u kiezen voor de automatische transmissie EAT8(1) met Quickshift-technologie(2).

• NEDC(2) Waarden: Gegevens in afwachting van homologatie.
De waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot worden bepaald op basis van de nieuwe WLTP-regelgeving (EU-vordering 2017/948). De verkregen waarden zijn omgezet in NEDC-waarden om de
vergelijking met andere modellen mogelijk te maken.

(2)
(1)
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Efficient Automatic Transmission 8 : een 8-traps automatische transmissie met schakelflippers aan de stuuurkolom
en een selectiehendel met elektrische impulsbediening. Afhankelijk van de motoruitvoering.
(2)
Technologie die zorgt voor vloeiender en sneller schakelen.
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