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bijzondere ervaring bieden die verder gaat dan het rijden alleen. Aan

elk detail, of het nu gaat om ergonomie, materiaalkeuze of

connectiviteit , is aandacht besteed om het rijden nog intuïtiever te

maken. 

Vanaf de beginjaren van het merk staat Peugeot bekend om zijn

kwaliteitsproducten en innovatieve oplossingen. En nog meer dan

voorheen legt Peugeot nu al zijn energie in de ontwikkeling van

auto’s met een puur design die, door alle zintuigen te prikkelen, een
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PEUGEOT 2008,  DE  COMPACTE SUV.
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E En aantrEkkEl ijkE  suv. stoE r E n  kracht ig .

Laat u verleiden door de onderscheidende, compacte SUV*. De robuuste voorzijde geeft de

auto een krachtige uitstraling. 

Het design combineert de kenmerken van een SUV met een sterke en solide uitstraling. De

spatschermverbreders*, de verticale grille en de beschermplaten* beschermen de carrosserie

terwijl de golvende vorm van het dak, de dakrails, de sierlijsten van de achterportieren en de

dakspoiler de auto een geraffineerd accent geven. 

* Afhankelijk van de uitvoering.* Sport Utility Vehicle.
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EEn vErlE idEl ijkE  suv.

De dynamische uitstraling van de Peugeot 2008 SUV wordt versterkt door de elegante

lichtsignatuur. De naadloos in de carrosserie geïntegreerde koplampen geven de auto een

katachtige blik. De reflectoren bestaan uit verchroomde en zwarte elementen. 

fascinErEndE klauwEn.

De achterlichten die zo kenmerkend zijn voor een Peugeot, zijn voorzien van drie “klauwen” met een warme kleur die

een sterk 3D-effect geven. Deze fascinerende “klauwen” bevinden zich deels op de achterklep die toegang biedt tot een

ruime en praktische bagageruimte. 



PEUGEOT 2008 SUV GT L INE ,
SPORTIEVE ELEGANTIE .  
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hEt  raff inEmEnt van dE  gt  l inE . E E n  ch iqu E  E n  sport iE vE  suv.

Zowel aan de buitenzijde als in het interieur weerspiegelt elk detail van de GT Line zijn

stijlvolle en sportieve karakter. Stap in en ontdek de exclusieve elementen van de Peugeot

2008 SUV GT Line. 

Met zijn glanzend zwarte gepolijste lichtmetalen 17” velgen Eridan en de GT Line-emblemen op

de voorschermen en de achterklep, heeft de Peugeot 2008 SUV GT Line een onmiskenbaar chic

en sportief karakter.

De grille is voorzien van een Black Chrome blokpatroon en in rood uitgevoerde letters PEUGEOT,

terwijl een verchroomd sierdeel voor de uitlaat is geïntegreerd in de beschermplaat achter. 
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l EdEr En  s iErst iksEls .

De stoelen en achterbank, de armsteunen in de portieren, de hoes en de knop van de versnellingspook, de greep van de handremhendel

en het met fraai leder(1) beklede, compacte stuurwiel zijn voorzien van rode sierstiksels.

EEn hoogwaar dig  intEr iEur .

De roestvaststalen dorpelbeschermers met de letters PEUGEOT, de aluminium pedalen en de matten met rode

biezen geven ook het interieur een sportieve ambiance. De rand van het head-up intstrumentenpaneel is voorzien

van rode LED-verlichting die fraai aansluit op het thema Redline van het touchscreen. 

(1) Bepaalde delen zijn uitgevoerd in kunstleder. Raadpleeg voor meer informatie over het leder de technische gegevens. 
Deze zijn verkrijgbaar bij uw dealer of beschikbaar op www.peugeot.nl. 



UNIEKE SENSATIES .
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Neem plaats in de PEUGEOT i-Cockpit® en ervaar unieke rijsensaties. 

Met het compacte stuurwiel, het head-up instrumentenpaneel met LED-omranding* en het capacitieve 7” touchscreen biedt de strak

vormgegeven PEUGEOT i-Cockpit intuïtieve en dynamische rijsensaties. Het Connect 3D-navigatiesysteem** met spraakherkenning staat borg

voor een onbezorgde reis. Dankzij de TomTom*-services wordt alle voor het rijden nuttige informatie*** in real time weergegeven. 

* Afhankelijk van de uitvoering.
** Standaard of optioneel.
*** Verkeersinformatie in real time, brandstofprijzen, parkeerplaatsen, weer, lokaal zoeken. Het abonnement op al deze services is de eerste 3 jaar gratis en tegen betaling uit te
breiden of te verlengen. 

intu ït iEf  En  wEndbaar . gEraff inEErd En  h ightEch .

Comfortabel gezeten in uw stoel maakt u kennis met de, dankzij het grote glasoppervlak

opmerkelijk lichte, PEUGEOT i-Cockpit®. Het instrumentenpaneel heeft een blauwe LED-

omranding*. Daanaast kunt u kiezen uit een glazen panoramadak met blauwe LED-omranding

of een hemelbekleding voorzien van een indirect verlicht LED-patroon (op GT Line).

* Standaard vanaf niveau Allure.
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Het geïntegreerde navigatiesysteem Peugeot Connect 3D Nav* is voorzien van een 7” capacatief touchscreen met 3D weergave van de

kaart, spraakbesturing en realtime verkeersinformatie via TomTom traffic.

Dankzij de Mirror Screen-functie kunt u via het touchscreen van uw Peugeot 2008 de apps van uw smartphone gebruiken, als ze

compatibel zijn met Android AutoTM*, Apple CarplayTM* of MirrorLink®*. 

hEt  schErm van uw smartph onE op  h Et  touc h s c r EEn .

* Alleen gecertificeerde Android AutoTM-, Apple CarPlayTM- of MirrorLink®-apps kunnen, afhankelijk van de app, zowel bij stilstaande auto als tijdens het rijden worden gebruikt. Tijdens het
rijden kunnen bepaalde functionaliteiten van deze apps echter geblokkeerd zijn. Voor bepaalde typen content die gratis beschikbaar zijn op uw smartphone, moet een gelijkwaardige
betaalde Android AutoTM-, Apple CarPlayTM- of MirrorLink®-app worden gedownload. De Mirror Screen-functie werkt met de technologie Android AutoTM (in combinatie met smartphones
met Android-besturingssysteem), Apple CarPlayTM (in combinatie met smartphones met iOS-besturingssysteem) en MirrorLink* (in combinatie met smartphones met Android-
besturingssysteem die compatibel zijn met MirrorLink*), op voorwaarde dat de gebruiker een telefoonabonnement met internettoegang bij zijn provider heeft afgesloten. Ga voor meer
informatie naar www.peugeot.nl. 
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RIJPRESTATIES  EN TECHNOLOGIEËN.
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EEn doordacht concEpt.

De Peugeot 2008 SUV nodigt uit om eropuit te gaan. Waar u ook rijdt, u kunt er altijd op rekenen dat

hij de elementen bedwingt.

Dankzij de PEUGEOT i-Cockpit®, de hightech uitrusting en de uitstekende wegligging zorgt hij voor

unieke sensaties. Intuïtief, wendbaar, veilig... rijden met de Peugeot 2008 SUV is simpelweg

verslavend. 

ontdEk n iEuwE vErgEz ichtEn .

De Peugeot 2008 SUV is dankzij zijn lichte constructie (een van de lichtste van het segment) en

geraffineerde onderstel een uitermate wendbare en scherp sturende SUV met een

voortreffelijk rijgedrag. De schroefveren, schokdempers, stabilisatorstangen en voor- en

achtertrein zijn specifiek zodat elke 2008, ongeacht de motoruitvoering, geweldig rijdt. 
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r ijhulpsystEmEn .

De Peugeot 2008 SUV kan worden voorzien van hightech rijhulpsystemen die uw veiligheid vergroten en u helpen bij het parkeren en het

anticiperen op de rijomstandigheden. Zo beschikt hij over het systeem Active City Brake* dat door middel van een automatische noodstop kan

helpen een aanrijding te voorkomen of de ernst ervan te beperken. De actieve parkeerhulp helpt u bij het vinden van een geschikte

parkeerruimte en kan uw auto automatisch in- en uitparkeren (bij fileparkeren). 

flEx ibEl  En  vEElz ij d ig .

De Grip Control®* zorgt ervoor dat de Peugeot 2008 SUV ook op onverharde wegen uit de voeten kan. In combinatie met de Mud & Snow-

winterbanden* vergroot de Grip Control*, die met een draaiknop op de middenconsole kan worden bediend, de gebruiksmogelijkheden van de

auto. Bij dit veelzijdige en flexibele systeem houdt u altijd de regie door afhankelijk van de grip van de wielen te kiezen uit één van de vijf

standen: Sneeuw, Offroad, Zand, Standaard, ESP Off (ESP uitgeschakeld). 

* Afhankelijk van de uitvoering optioneel of niet leverbaar. Een aan de bovenzijde van de voorruit aangebrachte lasersensor 
met kort bereik detecteert de obstakels. Het systeem kan met volle kracht remmen om een aanrijding te voorkomen 

of de ernst ervan te beperken door de snelheid van de aanrijding te verlagen.* Aangepaste antispinregeling. Optioneel, afhankelijk van de uitvoering en het verkoopland.



Groupe

28

automatischE  transmiss iE  Eat6 .

De Peugeot 2008 SUV met de 1.2 PureTech 110pk-motor kan worden gekoppeld aan de 6-traps automatische transmissie met

koppelomvormer. Deze transmissie staat borg voor een laag brandstofverbruik en levert nog intensere rijsensaties. Hij is voorzien van de

Quickshift-technologie voor het snel en soepel schakelen en het inschakelen van meerdere versnellingen achter elkaar.

motorEn .

De Peugeot 2008 SUV is leverbaar met de efficiënte PureTech- en BlueHDi*-motoren van Peugeot, waaronder de PureTech-

driecilinderbenzinemotor die in 2015, 2016, 2017 en 2018 is onderscheiden met de titel “International Engine of the Year”** in de categorie

motoren met een cilinderinhoud van 1,0 tot 1,4 liter. 

PureTech 110 S&S EAT6
Brandstofverbruik binnen de bebouwde kom (L/100 km) : 6,5 - 6,6
Brandstofverbruik buiten de bebouwde kom (L/100 km) : 4,9 - 5,0

Gecombineerd brandstofverbruik (L/100 km) : 5,5 - 5,6 - CO2-uitstoot (g/km) : 126 tot 129

* Ga voor meer informatie over de motoren naar www.peugeot.nl. Alle uitvoeringen met de BlueHDi-motor zijn voorzien van de SCR-technologie (Selective Catalyitc
Reduction: selectieve katalytische reductie). 

** Prijs die wordt toegekend door Engine Technology International op basis van het oordeel van een internationale jury bestaande uit vooraanstaande autojournalisten. 
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U kunt het elegante interieur van uw Peugeot 2008 SUV naar eigen smaak inrichten.

Aan u de keus! 

bEklEding intEr iEur*

1. Stof zwart Mistral

2. Hoogwaardig kunstleder zwart Mistral en stof Oxford zwart Mistral

3. Hoogwaardig kunstleder Adamantium en stof zwart / lichtgrijs

4. Leder (1) Claudia zwart Mistral

5. GT Line - Hoogwaardig kunstleder zwart Mistral en stof Oxford zwart Mistral

* Bekledingen afhankelijk van uitvoering / carrosseriekleur. 
(1) Leder gecombineerd met andere materialen.

1 3

5

2

4
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Maak uw keuze uit de 8 kleuren waaronder Rouge Ultimate, Blanc Nacré,

2 niet-metaallakken, 4 metaallakken en 2 speciale vernismetaallakken. 

carrossEr iEklEurEn*

* Beschikbare carrosseriekleuren afhankelijk van de versie / bekleding

Met een keuze uit de lichtmetalen velgen geeft u

uw Peugeot 2008 SUV de finishing touch.

v ElgEn*

* Afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of niet
leverbaar.
** Niet leverbaar in Nederland.

Rouge Ultimate Blanc Nacré Blanc Banquise Gris Hurricane

Noir Perla Nera Gris Artense Gris Platinium Crystal Emerald

Lichtmetalen 16” velg 
AQUILLA – gepolijst, glanzend

Gris Storm*

16” wielplaat SILICE* 16” wielplaat 
ZIRCONIUM**

Lichtmetalen 16” velg
HYDRE – glanzend Gris Dilium*

Lichtmetalen 17” velg
ERIDAN – gepolijst, glanzend

Gris Anthra*

Lichtmetalen 17” velg
ERIDAN – gepolijst, glanzend

Noir*

Lichtmetalen 17” velg
ERIDAN – Full Black*



(www.orias.fr). Dekkingen ondergebracht bij Avanssur,
een naamloze vennootschap vallend onder het Franse
verzekeringsrecht, met een eigen vermogen van €
67.155.752,86, ingeschreven bij het Registre du Com-
merce et des Sociétés (de Franse Kamer van Koophan-
del) van Nanterre onder het nummer 378 393 946 RCS
– Hoofdkantoor: 163-167, avenue Georges Clémen-
ceau 92000 Nanterre, Frankrijk. AssurOneGroup en
Avanssur vallen onder het toezicht van ACPR (Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 61, rue Tait-
bout 75439 Parijs 9, Frankrijk. Peugeot Assurance is een
gedeponeerd handelsmerk van Peugeot.
(4) Vanaf de eerste toelatingsdatum van uw Peugeot tot
de einddatum van de commerciële fabrieksgarantie.
(5) Bij een pechgeval waarbij de auto niet meer gebruikt
kan worden (uitgezonderd een probleem met de accu of
de brandstof, een lekke band en storingen die door Peu-
geot Assistance worden gedekt uit hoofde van de fa-
brieksgarantie of een Peugeot-servicecontract) en bij
een ongeval (waarna de auto niet meer gebruikt kan
worden) in Nederland. De pechhulp wordt alleen gele-
verd als de laatste onderhoudsbeurt is uitgevoerd in het
Peugeot-netwerk. Geldt niet voor ambulances, le-
sauto’s, taxi’s, leaseauto’s en huurauto’s alsmede de
bestuurders en inzittenden daarvan en auto’s bestemd
voor betaald personenvervoer.
(6) Overeenkomstig artikel L.541-2 van de Franse mi-
lieuwet
(7) Ruildelen zijn onderdelen die zijn gereviseerd volgens
een extreem streng revisieproces. De onderdelen zijn af-
komstig van auto’s van het merk Peugeot die in het net-
werk zijn gerepareerd.
(8) Technature is een compleet assortiment van milieu-
vriendelijke reinigings- en onderhoudsproducten voor
uw auto. De Technature-producten bestaan voor 80%
tot 100% uit natuurlijke grondstoffen. Deze producten
voldoen aan de strenge Europese norm 648/2004/CE
met betrekking tot de biologische afbreekbaarheid van
schoonmaakmiddelen.
De informatie en illustraties die in deze brochure voor-
komen, zijn gebaseerd op de technische gegevens zoals
bekend op het moment van drukken van dit document.
De gepresenteerde uitrustingselementen zijn afhankelijk
van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar.
Peugeot kan in het kader van permanente productver-
betering op elk gewenst moment de technische gege-
vens, de uitrusting, de opties en de kleuren wijzigen. De
huidige stand van de techniek maakt het niet mogelijk
de kleuren waarheidsgetrouw in deze brochure weer te
geven. Neem voor nadere uitleg of meer informatie
contact op met uw Peugeot-dealer. Niets uit deze bro-
chure mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van
Automobiles Peugeot worden gereproduceerd.

alt ijd,  
tot  uw d iEnst.

NETWERK EN SERVICES
Als u voor een Peugeot kiest, weet u dat er een 
uitgebreid netwerk van dealers voor u klaarstaat. 
Hun ontvangst, professionaliteit, moderne uitrusting 
en kwaliteit van de dienstverlening staan borg voor te-
vreden klanten. U kunt er zeker van zijn dat de Peugeot-
dealer een specialist is die naar u luistert, 
uw wensen begrijpt en daarop vakkundig reageert. 
Is dat niet de beste basis voor een langdurige vertrou-
wensrelatie?

VOOR UW ZEKERHEID (1)

FABRIEKSGARANTIE
Uw nieuwe auto wordt geleverd met een commerciële
garantie van 2 jaar tegen elke fout in de fabricage, 
op onderdelen en arbeidsloon en zonder kilometerbe-
perking, een garantie van 12 jaar tegen doorroesten van
binnenuit en een lakgarantie van 
3 jaar.

SERVICECONTRACTEN VAN PEUGEOT
Het Peugeot Zekerheids Plan biedt drie unieke en aan
uw persoonlijke situatie aangepaste formules om zorge-
loos te rijden. U kiest zelf de mate van dekking; van
pechhulpverlening tot reparatie en van het vervangen
van aan slijtage onderhevige onderdelen tot het onder-
houd. En u heeft altijd het voordeel van de kwaliteitsga-
rantie van Peugeot.

PEUGEOT ASSURANCE (3)

Als aanvulling op de exclusieve dienstverlening van het
Peugeot-netwerk biedt Peugeot Assurance u een allrisk-
autoverzekering waarmee u met een veilig gevoel op
weg kunt en die een optimale beschikbaarheid en servi-
cekwaliteit biedt. Bij Peugeot Assurance bent u ervan
verzekerd dat uw auto bij uw eigen Peugeot-dealer of
een andere erkend reparateur van het Peugeot-netwerk
kan worden gerepareerd met originele onderdelen,
waarbij aan alle eisen voor het behoud van de fabrieks-
garantie wordt voldaan. Maak een afspraak met uw
Peugeot-dealer voor een gratis persoonlijke offerte of
bel: 024-366 56 93 (op werkdagen van 8.00 tot 20.00
uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur).

PEUGEOT ASSISTANCE (4)

Onvoorziene omstandigheden onderweg kunnen 
met één telefoontje (2) worden opgelost (in de Europese
Unie en in 12 andere landen of gebiedsdelen).  
Peugeot Assistance helpt u bij onvoorziene omstandi-
gheden. In het geval van pech of een ongeval kunt u, tot
uw auto 8 jaar oud is, 24 uur per dag 
en 7 dagen per week gebruikmaken van de diensten 
van Peugeot Assistance, bel 0800 - 023 17 33.(5)

PRIVATE LEASE
Met Private Lease van PEUGEOT rijdt u volkomen zor-
geloos in een nieuwe PEUGEOT. Voor een vast maand-
bedrag, waarbij alles is inbegrepen: reparatie &
onderhoud, uw allriskverzekering, de wegenbelasting én
24-uurs pechhulp. U hoeft alleen nog maar te tanken.
Onderhoud en reparatie gebeurt door uw PEUGEOT-
dealer. Wel zo makkelijk en vertrouwd! En de inruilprijs
voor uw eventuele huidige auto? Die ontvangt u op uw
bankrekening! Heeft u interesse in jarenlang zorgeloos
rijplezier zonder investering vooraf en zonder nare ver-
rassingen achteraf? Bezoek dan uw PEUGEOT-dealer
voor een goed gesprek over Private Lease. Of kijk op
www.peugeot.nl/privatelease voor een maatwerk bere-
kening. U heeft de keuze uit alle uitvoeringen, kleuren,
opties van de door u gewenste PEUGEOT

PEUGEOT LEASE & FINANCE
Onbezorgd op weg. Kilometer na kilometer. En uw PEU-
GEOT verkoper staat altijd voor u klaar. Hij is niet alleen
uw vertrouwde aanspreekpunt, hij regelt voor u ook de
beste financiering en het beste leasecontract. Want hij
zit direct aan de bron, dus gunstiger kan het niet: lease-
vormen op maat, waaronder uiteraard operational
lease en financial lease en snel te regelen leningen met
altijd concurrerende tarieven.

AFTERSALES-SERVICE VAN PEUGEOT
Uw auto laten onderhouden bij het Peugeot-netwerk
heeft vele voordelen. U kunt er zeker van zijn dat de
werkzaamheden vakkundig door professionals worden
uitgevoerd, waarbij gebruikgemaakt wordt van onderde-
len die geschikt zijn voor uw Peugeot. Onze technici,
technisch specialisten en schadeherstellers krijgen ge-
regeld trainingen in de nieuwste technologieën en ken-
nen het Peugeot-gamma door 
en door. Er wordt gebruikgemaakt van speciale appara-
tuur en speciaal gereedschap dat door de fabrikant is
goedgekeurd. U profiteert van de Peugeot-garantie, met
één jaar op zowel onderdelen als arbeidsloon in het ge-
hele Peugeot-netwerk. 
We beschikken voor elke auto over onderdelen die vol-
doen aan de eisen van de fabrikant. De door Peugeot
opgestelde reparatieprocedures en -normen worden
strikt nageleefd. De gebruikte lakken en producten vol-
doen aan de eisen van de fabrikant 
en de anti-corrosiebescherming wordt niet beschadigd.

VOOR UW PLEZIER
PEUGEOT BOUTIQUE
Een uitgebreid aanbod aan accessoires en originele
Peugeot-uitrusting die specifiek voor uw auto zijn 
ontwikkeld. Maar ook een selectie van speciale 

Peugeot-geschenken voor uzelf of om cadeau te doen,
op http://boutique.peugeot.com.

PEUGEOT OP INTERNET
Ontdek de wereld van Peugeot op internet. 
Ga naar: http://www.peugeot.com. U kunt ook 
rechtstreeks de Nederlandse internetsite bezoeken:
http://www.peugeot.nl.

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Nadat u uw nieuwe auto afgeleverd heeft gekregen of er
in onze werkplaats werkzaamheden aan uw auto zijn
uitgevoerd, kunt u binnen enkele dagen een uitnodiging
krijgen tot het plaatsen van een review en een 
uitnodiging tot deelname aan het uitgebreide klantte-
vredenheidsonderzoek. Wij verzoeken u een review te
plaatsen en/of het Klanttevredenheidsonderzoek in te
vullen. Aan de hand van uw antwoord(en) op de vragen
kan Peugeot de kwaliteit van zijn dienstverlening nog
verder verbeteren.

VOOR HET MILIEU
Het Peugeot-netwerk zet zich dagelijks in voor een beter
milieu door: 
- Afval op basis van grondstoffen en risico’s gescheiden
in te zamelen zodat het kan worden verwerkt door ges-
pecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven.
- Het ophalen en verwerken van het afval toe te vertrou-
wen aan door de overheid (6) erkende afvalbedrijven voor
een optimale recycling en verwerking van het afval.
- Rekening te houden met de risico’s van het gebruik
van chemische producten door strenge veiligheidsregels
na te leven of deze producten te vervangen door milieu-
vriendelijke producten.
- U milieuvriendelijke producten aan te bieden zoals de
Peugeot-ruildelen (7) of het assortiment Technature-on-
derhoudsproducten (8).

(1) Vraag uw Peugeot-dealer om meer informatie over
de voorwaarden van deze contracten, garanties en
diensten.
(2) In Nederland belt u 0800 - 023 17 33. In Europa belt
u +31 (0)20 - 654 55 36 (lokaal tarief)/uitgezonderd op
snelwegen.
(3) De presentatie van de dekkingen van de Peugeot As-
surance-producten en de verwerking van de contracten
worden uitgevoerd door AssurOneGroup, verzekering-
sagent, vereenvoudigde naamloze vennootschap met
een eigen vermogen van € 2.191.761,- RCS Paris 193 –
Hoofdkantoor: 4, rue Lamennais 75008 Parijs, Frankrijk
– Inschrijvingsnummer bij het Franse register van verze-
keringstussenpersonen (ORIAS): 07 003 778


