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Διατηρώντας όλα τα δυνατά του σημεία, το νέο Peugeot 3008
υιοθετεί ένα κομψό, σύγχρονο στυλ που τονίζεται ιδιαίτερα
από τα νέα του φωτιστικά σώματα. Η φωτεινή του υπογραφή
εμπρός και πίσω το κάνει άμεσα αναγνωρίσιμο.

Το cockpit και ο τεχνολογικός εξοπλισμός του προκαλούν
τον οδηγό να απολαύσει τα δυναμικά χαρακτηριστικά του
αυτοκινήτου, που το τοποθετούν στην κορυφή της
κατηγορίας του.

Νέοι τεχνολογικοί εξοπλισμοί ενισχύουν το δυναμισμό και
την εργονομία του. Η έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων σε
διάφανη επιφάνεια στο ύψος του οπτικού πεδίου του
οδηγού (Head-up Display*) παρέχει ευδιάκριτη
πληροφόρηση στον οδηγό. Η κάμερα οπισθοπορείας*
διευκολύνει τους ελιγμούς δίνοντας πληροφορίες στον
οδηγό για το χώρο πίσω από το αυτοκίνητο.

Στιβαρό και σταθερό, το νέο 3008 crossover σας
προσκαλεί να ζήσετε μαζί του πρωτόγνωρες εμπειρίες.

* Στο βασικό ή στον προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση
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Τα νέα φωτιστικά σώματα τονίζουν την κομψή και σύγχρονη
σχεδίαση του νέου 3008. Τα στοιχεία LED  υπογραμμίζουν
τους εξελιγμένους προβολείς* ενώ οι τρεις φωτεινές λεπίδες
που αναδύονται από τα πίσω φώτα δημιουργούν λεπτές
αντιθέσεις που τραβάνε την προσοχή στο χαρακτηριστικό
«βλέμμα» αιλουροειδούς της Peugeot.

Το ανανεωμένο εμπρός μέρος αποπνέει στιβαρότητα. 
Ο δυναμικός σχεδιασμός των φτερών και τα διακοσμητικά
χρωμίου τονίζουν την crossover ταυτότητα του 3008.

* Στο βασικό ή στον προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση
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Ευέλικτο και ευπροσάρμοστο, το νέο 3008
αποκαλύπτει τα προσόντα του με τη χρήση. 
Το Grip Control* βελτιστοποιεί τη μεταφορά ισχύος
στους κινητήριους τροχούς σε συνθήκες χαμηλής
πρόσφυσης και σας δίνει τη δυνατότητα να
επιλέξετε ανάμεσα σε 5 τρόπους λειτουργίας
ανάλογα με τις συνθήκες που συναντάτε: 
χιόνι, λάσπη, άμμος, ESP standard και ESP off.

Άψογα ενσωματωμένος στην κεντρική κονσόλα, ο κομψός
κεντρικός περιστροφικός διακόπτης θα ενθουσιάσει τους
λάτρεις της τεχνολογίας. Εφοδιασμένο με ειδικά ελαστικά
Mud and Snow, το νέο 3008 θα σας συνοδέψει σε κάθε
περιπετειώδη εξόρμηση.

* Διατίθεται ανάλογα με την έκδοση. Μη διαθέσιμο 

στις εκδόσεις 1,6 VTi 120 και 2,0 HDi 160
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GRIP
CONTROL®*

Χιόνι Λάσπη ΆμμοςStandard ESP off
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Η νέα υπερυψωμένη θέση οδήγησης του 3008 προσφέρει
αίσθηση ασφάλειας αλλά και δυναμισμού αντάξιου μιας
μπερλίνας.

Συνδυάζοντας κορυφαία υλικά και τις πλέον σύγχρονες
τεχνολογίες, η κεντρική κονσόλα αποκαλύπτει την
κομψότητά της. Τα φινιρίσματα χρωμίου και το design 
της χειρολαβής δίπλα στο κάθισμα του συνοδηγού
συμπληρώνουν το χαρακτήρα του συνόλου.

Απολαύστε την εργονομία και την ηρεμία μιας ολόφωτης
καμπίνας, όπου τα χειριστήρια είναι εργονομικά
τοποθετημένα στην άκρη του χεριού σας. Σε μία διάφανη
αναδιπλούμενη επιφάνεια (Head-Up Display), που βρίσκεται
στο ύψος του οπτικού πεδίου του οδηγού, προβάλλονται
έγχρωμες βασικές πληροφορίες υποβοήθησης της
οδήγησης: η ταχύτητα του οχήματος, οι πληροφορίες 
του ρυθμιστή ή περιοριστή ταχύτητας, οι πληροφορίες 
του συστήματος Distance Alert®* (Σύστημα υποβοήθησης
που απεικονίζει τον χρόνο –  απόσταση από
προπορευόμενο όχημα). 

Από τους διακόπτες αεροπορικού τύπου, τους οποίους
χειρίζεστε εύκολα με τις άκρες των δακτύλων, μπορείτε 
να ρυθμίσετε, μεταξύ άλλων, τις διάφορες παραμέτρους
απεικόνισης του Head-Up Display και του συστήματος
Distance Alert®* (Σύστημα υποβοήθησης που απεικονίζει
τον χρόνο – απόσταση από προπορευόμενο όχημα).
Επιπλέον, μια αναδιπλούμενη οθόνη απεικονίζει τα
δεδομένα της δορυφορικής πλοήγησης και του υπολογιστή
ταξιδιού, καθώς και τα διάφορα συστήματα υποβοήθησης
στάθμευσης.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΟΛΑΥΣΗ

* Στο βασικό ή στον προαιρετικό εξοπλισμό, ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με
την έκδοση
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Τεχνολογικός εξοπλισμός για μέγιστη ασφάλεια

Κάμερα οπισθοπορείας*
Η κάμερα οπισθοπορείας είναι ένα σύστημα
υποβοήθησης στάθμευσης που ενεργοποιείται
αυτόματα με την όπισθεν, επιτρέποντας στον οδηγό
για μεγαλύτερη ασφάλεια να παρακολουθεί στην οθόνη
το χώρο πίσω από το όχημα την ώρα που εκτελεί 
τον ελιγμό.

Σύστημα μέτρησης διαθέσιμου χώρου στάθμευσης*
Για να σας διευκολύνει στο παρκάρισμα, το σύστημα
αυτό υπολογίζει το μέγεθος του διαθέσιμου χώρου και
σας ενημερώνει αν χωρά το αυτοκίνητό σας,
αξιολογώντας μάλιστα και το βαθμό δυσκολίας των
ελιγμών. 

Αισθητήρες στάθμευσης*
Οι αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω*
ενημερώνουν τον οδηγό με ηχητική και οπτική
ειδοποίηση για την απόσταση του οχήματος από
εμπόδια.

Ηλεκτρικό χειρόφρενο**
Για τη διευκόλυνσή σας, το ηλεκτρικό χειρόφρενο
ενεργοποιείται αυτόματα με το σβήσιμο του κινητήρα
και απενεργοποιείται μόλις πατήσετε το γκάζι.
Συνδυάζεται με τη λειτουργία «Hill Assist»
(Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση), η οποία
διατηρεί την πίεση του φρένου για περίπου δύο
δευτερόλεπτα επιτρέποντας στον οδηγό να ξεκινήσει 
ή να παρκάρει εύκολα σε δρόμο με κλίση, χωρίς το
αυτοκίνητο να κυλήσει εμπρός ή πίσω.

* Στο βασικό ή στον προαιρετικό εξοπλισμό, ή μη διαθέσιμα, ανάλογα 
με την έκδοση

** Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις ασφαλείας 
στον οδηγό χρήσης
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Αφήστε τα χρώματα και τα τοπία να μετατρέψουν κάθε σας
ταξίδι σε μοναδική εμπειρία και απολαύστε ένα πανοραμικό
θέαμα. 

Εφοδιασμένο με μεγάλη πανοραμική οροφή 5 m2 από φιμέ
κρύσταλλο, το 3008 σας προσκαλεί  σε μια νέα διάσταση.
Πλημμυρισμένη από φυσικό φως, η καμπίνα δημιουργεί
στους επιβάτες αίσθηση ηρεμίας, ευεξίας και άμεσης
επαφής με το εξωτερικό περιβάλλον. 
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ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
ΘΕΑ
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Εκπληκτικά ευέλικτο, με «έξυπνο» χώρο αποσκευών τριών επιπέδων
και αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα, το 3008 διευκολύνει και
απλοποιεί κάθε σας μετακίνηση.

Οι θήκες στις πόρτες και οι πολυάριθμοι πρακτικοί χώροι
αποθήκευσης θα σας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμοι, όπως και ο μεγάλος
αεριζόμενος χώρος στο κεντρικό υποβραχιόνιο, ιδανικός για να
τακτοποιήσετε τα CD σας ή ένα μπουκάλι νερό 1,5 λίτρου.

Δάπεδο χώρου αποσκευών ρυθμιζόμενο σε τρία επίπεδα
1.  Μέγιστος όγκος,  για το μεγαλύτερο δυνατό χώρο

φόρτωσης.
2. Δάπεδο απόλυτα επίπεδο, από την ανοικτή κάτω πόρτα του

χώρου αποσκευών έως τα αναδιπλωμένα πίσω καθίσματα.
3. Δάπεδο ευθυγραμμισμένο με την κλειστή κάτω πόρτα του

χώρου αποσκευών, που επιτρέπει τη φόρτωση αλλά
ταυτόχρονα προστατεύει και κρύβει το περιεχόμενο του
κάτω τμήματος.

Έτσι, ο όγκος του χώρου αποσκευών κυμαίνεται από 512 l
(432 dm3 με το πρότυπο VDA) κάτω από την εταζέρα, έως
1.604 l (1.241 dm3 με το πρότυπο VDA). Αν μάλιστα
αναδιπλώσετε την πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού,
μπορείτε να μεταφέρετε φορτία μήκους έως 2,62 m.

Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 2/3 – 1/3
Για μεγαλύτερη πρακτικότητα και χωρητικότητα, τα πίσω
καθίσματα αναδιπλώνονται με μια απλή κίνηση μέσω ειδικών
μοχλών στο χώρο αποσκευών. Το 3008 διαθέτει επίσης
πολυάριθμους αποθηκευτικούς χώρους στην καμπίνα και 3
πρίζες των 12V για την άνεση κάθε επιβάτη ξεχωριστά.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ & ΕΥΕΛΙΚΤΟ
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ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Το Peugeot 3008 διατίθεται με
τέσσερις κινητήρες πετρελαίου. 
Με σεβασμό στο περιβάλλον, όλοι οι
κινητήρες πετρελαίου της Peugeot
είναι εξοπλισμένοι με φίλτρο
κατακράτησης μικροσωματιδίων
(FAP), το οποίο περιορίζει στο
ελάχιστο τα μικροσωματίδια,
καθιστώντας τα σχεδόν μη μετρήσιμα.

• 1,6 e-HDi FAP 115 ίππων με
αυτοματοποιημένο μηχανικό κιβώτιο
6 σχέσεων ΕΤG (Efficient Tronic
Gearbox): Αποδοτικός κινητήρας
1560 κ.εκ. που ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές εκπομπών ρύπων
Euro 5 εκπέμποντας 110 g/km CO2

(στις εκδόσεις με ελαστικά 16" και
17"). Στην αυτόματη λειτουργία, το
κιβώτιο ETG βελτιστοποιεί την
αλλαγή ταχυτήτων επιτυγχάνοντας
μείωση της κατανάλωσης σε
σύγκριση με ένα κλασικό μηχανικό
κιβώτιο.

• 1,6 HDi FAP 115 ίππων, με μηχανικό
κιβώτιο 6 σχέσεων: 
 Αυτός ο κινητήρας, επίσης 1560 κ.εκ.,
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές
εκπομπών ρύπων Euro 5 και εκπέμπει
125 g/km CO2 (στις εκδόσεις με
ελαστικά 16"και 17").

• 2,0 HDi FAP 150 ίππων, με μηχανικό
κιβώτιο 6 σχέσεων: Κινητήρας 1997
κ.εκ. που ανταποκρίνεται ήδη στις
προδιαγραφές εκπομπών ρύπων
Euro 5 και εκπέμπει 139 g/km CO2.

• 2,0 HDi FAP 160 ίππων, με αυτόματο
κιβώτιο 6 σχέσεων: 
Αυτός ο κινητήρας των 1997 κ.εκ.,
εξοπλισμένος με αυτόματο κιβώτιο
ταχυτήτων που διαθέτει και σύστημα
σειριακής λειτουργίας είναι το
επιστέγασμα της γκάμας των
πετρελαιοκινητήρων του 3008.
Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές
εκπομπών ρύπων Euro 5 και εκπέμπει
159 g/km CO2.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Το Peugeot 3008 διατίθεται με τρεις
κινητήρες βενζίνης.

• 1,6 VTi 120 ίππων, με μηχανικό
κιβώτιο 5 σχέσεων: 
 Αυτός ο κινητήρας των 1598 κ.εκ.
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές
εκπομπών ρύπων Euro 5 και εκπέμπει
155 g/km CO2.

• 1,6 THP 155 ίππων, με μηχανικό
κιβώτιο 6 σχέσεων: 
 Αυτός ο κινητήρας των 1598 κ.εκ.
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές
εκπομπών ρύπων Euro 5 και εκπέμπει
159 g/km CO2.

• 1,6 THP 155 ίππων, με αυτόματο
κιβώτιο 6 σχέσεων: 
 Επίσης 1598 κ.εκ., αυτός ο κινητήρας
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές
εκπομπών ρύπων Euro 5 και εκπέμπει
175 g/km CO2.

Παρακαλούμε, συμβουλευτείτε τους πίνακες
καταναλώσεων και εκπομπών στην ενότητα 
«Η Peugeot και το περιβάλλον» στις επόμενες
σελίδες.

Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ
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Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Peugeot διαθέτει μία μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με
χαμηλές εκπομπές ρύπων. Περισσότερες από τις μισές
πωλήσεις της παγκοσμίως αφορούν αυτοκίνητα που
εκπέμπουν CO2 λιγότερο από 140 g/km. Aυτό οφείλεται σε
δοκιμασμένες τεχνολογίες όπου η Peugeot κατέχει
ηγετική θέση, όπως ο κινητήρας Diesel με φίλτρο
κατακράτησης μικροσωματιδίων FAP
(πρωτοκυκλοφόρησε το 2000 με το PEUGEOT 607) που
εξοπλίζει περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια οχήματα
(μείωση της εκπομπής μικροσωματιδίων
κατά 99,99%), αλλά και στη χρήση πρωτοποριακών
τεχνολογιών, όπως το σύστημα Stop & Start, στο
σχεδιασμό νέας γενιάς κινητήρων HDi κ.ά.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
Η αεροδυναμική του νέου 3008 έχει προσεχθεί ιδιαίτερα
με σκοπό τη μειωμένη κατανάλωση καυσίμου
(συντελεστής αεροδυναμικής Cx: 0,296). Τα ελαστικά
χαμηλής αντίστασης κύλισης συμβάλλουν στη μειωμένη
κατανάλωση καυσίμου. Για περισσότερες πληροφορίες,
βλ. τον πίνακα καταναλώσεων δίπλα.

HDi FAP
Η τεχνολογία HDi συνδυάζεται με ένα ιδιαίτερα
αποτελεσματικό σύστημα αντιρρύπανσης, το φίλτρο
κατακράτησης μικροσωματιδίων (FAP). Πρόκειται για ένα
αυτοκαθαριζόμενο σύστημα που επεξεργάζεται τα
καυσαέρια των πετρελαιοκινητήρων, μειώνοντας τα
μικροσωματίδια σε μόλις μετρήσιμα επίπεδα. 
Η τεχνολογία αυτή κάνει τους πετρελαιοκινητήρες πιο
φιλικούς προς το περιβάλλον.
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*Η σήμανση «Blue Lion» καταδεικνύει τις εκδόσεις με τις μικρότερες εκπομπές ρύπων CO2.
Οι παραπάνω τιμές κατανάλωσης είναι εναρμονισμένες προς τον ευρωπαϊκό κανονισμό, ο οποίος ισχύει για όλους τους Ευρωπαίους κατασκευαστές και για το
σύνολο των επιβατικών οχημάτων που πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι τιμές αυτές σας επιτρέπουν να συγκρίνετε τα οχήματα διευκολύνοντας, έτσι, την
επιλογή σας:
- Η κατανάλωση στον κύκλο πόλης προκύπτει από μια διαδρομή αστικού τύπου περίπου 4 χιλιομέτρων.
- Η κατανάλωση στον κύκλο εκτός πόλης προκύπτει από μια διαδρομή εκτός πόλης περίπου 7 χιλιομέτρων.
- Η κατανάλωση στον μεικτό κύκλο προκύπτει από το άθροισμα των διαδρομών εντός και εκτός πόλης, δηλαδή από συνολική διαδρομή περίπου 11 χιλιομέτρων.
Οι τιμές αυτές λήφθηκαν με μετρήσεις σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες (θερμοκρασία, μάζα, πάγκος δοκιμών κτλ.), καθώς και σε ήπιες κυκλοφοριακές
συνθήκες.
Οι καταγεγραμμένες τιμές κατανάλωσης ενδέχεται να μεταβληθούν σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, ή ανάλογα με την κατάσταση φόρτωσης του
αυτοκινήτου, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, το στυλ οδήγησης, την πίεση των ελαστικών, την τοποθέτηση σχάρας (ακόμα και χωρίς φορτίο), ή τη συνεχή χρήση του
κλιματισμού.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

1,6 VTi 120 ίπποι 1,6L THP 155 ίπποι

Καταναλώσεις σύμφωνα με την οδηγία 99/100/CE, μετρήσεις από την UTAC Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων Αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων

Ελαστικά 16", 17" και 18" 16", 17" και 18" 16", 17" και 18"

Κατανάλωση σε κύκλο πόλης (l/100 km) 9,2 9,3 11

Κατανάλωση σε κύκλο εκτός πόλης (l/100 km) 5,3 5,5 5,6

Κατανάλωση σε μεικτό κύκλο (l/km) 6,7 6,9 7,6

Εκπομπές CO2 σε μεικτό κύκλο (g/km) 155 159 175

1,6L HDi 115 ίπποι 1,6L e-HDi 115 ίπποι (BLUE LION*) 2,0L HDi 150 ίπποι 2,0L HDi 160 ίπποι

Καταναλώσεις σύμφωνα με την οδηγία 99/100/CE, μετρήσεις από την UTAC FAP Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων FAP Αυτοματοποιημένο μηχανικό
κιβώτιο 6 σχέσεων

FAP Μηχανικό
κιβώτιο 6 σχέσεων

FAP Αυτόματο
κιβώτιο 6 σχέσεων

Ελαστικά 16" και 17" 18" 16" και 17" 18" 16", 17" και 18" 16", 17" και 18"

Κατανάλωση σε κύκλο πόλης (l/100 km) 5,8 5,8 4,5 4,7 6,8 8

Κατανάλωση σε κύκλο εκτός πόλης (l/100 km) 4,2 4,4 4 4,1 4,5 5

Κατανάλωση σε μεικτό κύκλο (l/km) 4,8 4,9 4,2 4,3 5,3 6,1

Εκπομπές CO2 σε μεικτό κύκλο (g/km) 125 127 110 112 139 159

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
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ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
Η δομή του αμαξώματος στο 3008 είναι ενισχυμένη με
σκοπό τη μέγιστη προστασία των επιβατών.

ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
Σε περίπτωση σύγκρουσης, 6 αερόσακοι συμβάλλουν
στην προστασία των επιβατών του 3008.

• 2 εμπρός αερόσακοι, οι οποίοι ενεργοποιούνται σε
χρόνο 35 ms και προστατεύουν τους εμπρός επιβάτες
από τη βίαιη μετακίνησή τους προς τα εμπρός.

• 2 εμπρός πλευρικοί αερόσακοι.
• 2 αερόσακοι τύπου κουρτίνας οι οποίοι,  σε συνδυασμό

με τους πλευρικούς αερόσακους, προστατεύουν τα
κεφάλια των εμπρός και πίσω επιβατών.

ESP
Όλες οι εκδόσεις του 3008 επιδεικνύουν κορυφαία
δυναμική συμπεριφορά, χάρη στα συστήματα ενεργητικής
ασφάλειας που διαθέτουν. Το ESP (Electronic Stability
Program / ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας) συνδυάζεται
με το σύστημα αντιολίσθησης των τροχών (ASR)
συμβάλλοντας στη διατήρηση της πρόσφυσης.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Ο ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας περιλαμβάνεται
στο βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων του 3008.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ DYNAMIC ROLLING CONTROL®*
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΣΗΣ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ)
Χάρη στην τεχνογνωσία της Peugeot , οι εμπρός και πίσω
αναρτήσεις του 3008 εξασφαλίζουν άριστα κρατήματα και
οδική συμπεριφορά αντάξια μιας μπερλίνας.
Το Dynamic Rolling Control®* ενισχύει τη δυναμική
συμπεριφορά μειώνοντας την κλίση του αμαξώματος.
Πρόκειται για σύστημα που συνδέει υδραυλικά τα πίσω
αμορτισέρ, συνδυάζοντας την άνεση με το κράτημα του
οχήματος στις στροφές.

* Αποκλειστικά με τον κινητήρα 2L HDi

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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PEUGEOT CONNECT SOS*
Η Peugeot διευρύνει τη χρήση της κλήσης έκτακτης
ανάγκης στην Ευρώπη. Όταν κάθε λεπτό μετράει για εσάς,
μπορείτε να βασίζεστε στην υπηρεσία PEUGEOT
CONNECT SOS* για γρήγορη ανταπόκριση. 
Αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης: σε περίπτωση που
ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι ή οι πυροτεχνικοί
προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας, το όχημα
πραγματοποιεί αυτόματα μια κλήση έκτακτης ανάγκης
χωρίς την παρέμβαση του οδηγού. Τότε, η υπηρεσία
PEUGEOT CONNECT SOS* εντοπίζει το όχημα,
επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους επιβαίνοντες και στέλνει
την απαιτούμενη βοήθεια. Η επικοινωνία είναι δυνατόν να
γίνει στη γλώσσα του κατόχου του οχήματος.

Χειροκίνητη κλήση έκτακτης ανάγκης: για κάθε επείγον
περιστατικό (αδιαθεσία, επίθεση) ο οδηγός, είτε είναι ο
ίδιος εμπλεκόμενος είτε αυτόπτης μάρτυρας, μπορεί να
καλέσει την PEUGEOT CONNECT SOS* πιέζοντας για 3
δευτερόλεπτα το πλήκτρο SOS που βρίσκεται στο ταμπλό
του αυτοκινήτου. Η υπηρεσία PEUGEOT CONNECT SOS*
προσφέρεται ήδη σε 13 ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία,
Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο,
Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ελβετία, Αυστρία, Μεγάλη
Βρετανία, Πολωνία και Δανία).

*Η υπηρεσία Peugeot Connect SOS είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη χώρα
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ΧΡΩΜΑΤΑ

Bleu Bourrasque Gris Aluminium

Noir Perla Nera Vapor Grey

Rouge Rubi

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
(προαιρετικά)

ΧΡΩΜΑ NACRÉE (προαιρετικό)
Blanc Nacré
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Τάσι 17" ATAX Ζάντα αλουμινίου 16" ISARA
αποκλειστικά σε συνδυασμό

με Grip Control® 

ΖΑΝΤΕΣ
& ΤΑΣΙΑ

Rich Oak

ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
Blanc Banquise

Ζάντα αλουμινίου 17" AREGIA 
diamantée

Ζάντα αλουμινίου 18" ICAUNA 
diamantée

Gris Shark
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

2. 3.

4. 5.

1 Συνδυασμός ύφασμα / Tep Mistral 
2 Ύφασμα Grikol Mistral
3 Ύφασμα Grikol Guérande
4 Ύφασμα Sibayak Tramontane
5 Συνδυασμός ύφασμα / Tep  Guérande
6 Δέρμα Guérande*
7 Δέρμα Tramontane*
8 Δέρμα intégral Tramontane*

* Καθίσματα από δέρμα και άλλα υλικά. Για λεπτομέρειες,
δείτε το έντυπο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Βασικός
Εξοπλισμός» ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.peugeot-hellas.gr

6. 7.

8.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1     Βάση μεταφοράς ποδηλάτων σε
      μπάρες οροφής*
2     Ζάντες 18" Oxalys
3    Εξωτερικές θυρολαβές χρωμίου
4    Καλύμματα καθρεπτών χρωμίου
5     Αεροτομή
6    Κατώφλια θυρών inox
7     Φορητό τασάκι
8    Πατάκια
9     Μοκέτα χώρου αποσκευών
10  Βάση μεταφοράς ποδηλάτων που
      προσαρμόζεται στον κοτσαδόρο*

* Το ποδήλατο της παρουσίασης
πωλείται ξεχωριστά

3 4 5 6

7 8 9 10

1

2

Για περισσότερα διαθέσιμα αξεσουάρ, παρακαλούμε απευθυνθείτε
στο Δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων Peugeot
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.peugeot-hellas.gr
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www.peugeot-hellas.gr

Σφραγίδα ΔιανομέαCréation : BD Network – Edition : Gutenberg Networks – Automobiles
Peugeot RC Paris
B 552 144 503 – Imprimé en U.E.

ΙΑ
Ν

Ο
ΥΑ

ΡΙ
Ο

Σ 
20

14

NOUVEAU_3008_Part1_GR_quark8.qxp:Layout 1  14/02/2014  1:58 ΜΜ  Page 32


	NOUVEAU_3008_Part1_GR.pdf
	NOUVEAU_3008__Part2_GR.pdf

