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Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores.
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ou em parte, seja por motivos técnicos e/ou comerciais, eliminando, cancelando e/ou 
substituindo produtos e respectivas características. V1.10 - Impresso em novembro de 2010.



Novo 
Peugeot 3008. 
o Crossover 
By Peugeot.
O novo Peugeot 3008 é um carro que está 
totalmente à frente do seu tempo. Um carro 
que agrega a robustez e a posição alta de dirigir 
um modelo SUV. Tudo isso aliado à dirigibilidade
e esportividade dos modelos hatchback com 
o conforto, espaço, tecnologia e modularidade 
dos monovolumes. Ele vem com o motor
Turbo High Pressure de 156cv, que une alta 
potência e economia, e ainda com o sistema 
Dynamic Rolling Control, que proporciona 
estabilidade e segurança aos passageiros.
Novo Peugeot 3008. Um crossover exclusivo
para pessoas diferenciadas como você.
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Imagens ilustrativas*Condicionada ao cumprimento do Plano de Manutenção e informações contidas no Caderno de Manutenção e Garantia do Peugeot 3008.



Freio de estacionamento elétrico

Head up Display

USB box

Câmbio automático sequencial 
de 6 velocidades

Rádio CD Player RD4

voCê vai se seNtir Como se 
estivesse No CoCkPit de um Caça.

O Peugeot 3008 chega com um conjunto de inovações exclusivas e originais que traduz o prazer de dirigir um carro com 
tecnologia embarcada, alta arquitetura e design inovador. Uma delas é o Head up Display, tecnologia de aviões de caça, que 
permite ao motorista a visualização de informações essenciais, velocidade e o piloto automático, sem que haja a necessidade 
do desvio de sua atenção. Além disso, o Peugeot 3008 conta com o câmbio automático sequencial de 6 velocidades AT6 que, 
por estar acoplado ao motor Turbo High Pressure, realiza um trabalho harmônico, que garante maior suavidade na troca de 
marchas e aproveitamento da energia gerada. Novo Peugeot 3008. O carro para quem gosta de se diferenciar.



O Peugeot 3008 é um carro que une modernidade e modularidade. Aqui, cada detalhe foi pensado exclusivamente 
para seu conforto. Ele vem com bancos reclináveis e porta-malas com abertura dividida em 2 partes, e modularidade 
com 3 níveis de assoalho, que permite o carregamento a uma altura de 70 cm em relação ao solo e que suporta até 
200 kg de peso. Para carregar muito mais do que possa imaginar, em um carro inteligente até no espaço.

um Carro iNteligeNte 
até No esPaço iNterNo.

Imagens ilustrativas



Além da beleza interior, o Peugeot 3008 é um carro marcado pelo seu caráter diferenciado, com design imponente, forte 
e robusto. Ele possui teto panorâmico em vidro com 1,60m2 em sua versão Griffe, ar-condicionado Bi-Zone com regulagem 
independente e uma posição de condução ergonômica e valorizante que oferece maior visibilidade ao dirigir, além de fazer 
com que você se sinta no cockpit de um avião. 

um Carro Para Pessoas que são 
movidas Pelo Prazer de dirigir.



o motor de 156Cv imPressioNa. 

BeNeFíCios Peugeot
A Peugeot não faz só automóveis. Faz tecnologia, conforto, segurança, beleza, prazer. Enfim, a Peugeot 
faz emoção. Ao adquirir um veículo Peugeot 0km, o cliente pode contar com vários benefícios e serviços 
especiais que só a Peugeot pode oferecer.

CAEP – CEntrAl dE AtEndimEnto EsPECiAlizAdo PEugEot 
Através da CAEP, a Peugeot reafirma seu compromisso de qualidade e assistência ao cliente.
Ligue 0800 703 2424, de segunda a sexta, das 8 às 20 horas. www.peugeot.com.br

lEAsing PEugEot 
O Leasing Peugeot é mais uma opção para a realização do sonho 
de adquirir um novo veículo. Consulte também essa modalidade.

BAnCo PEugEot
Oferece excelentes soluções de financiamento e seguros para você comprar e manter o seu veículo 
Peugeot com total segurança. Consulte o Banco Peugeot e veja todas as vantagens para você e seu 
veículo. Com o Banco Peugeot é muito mais simples. Trabalho mesmo, só para escolher o veículo dos 
seus sonhos em uma das concessionárias Peugeot.

PEugEot AssistAnCE
Oferece uma assistência completa, 24 horas por dia, durante o período 
de garantia de seu veículo Peugeot 0km. Conta com uma série de 
serviços personalizados criados com o propósito de evitar todo e qualquer 
inconveniente causado pela imobilização de um veículo Peugeot, 
em caso de uma possível pane.

FáBriCA no BrAsil
A fábrica brasileira foi inaugurada em 2001 e produz automóveis e motores 
seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e respeito ao meio ambiente. 
A unidade industrial atende à demanda do mercado nacional e também exporta 
os produtos “Made in Brazil” para diversos países.
rEdE dE ConCEssionáriAs PEugEot 
Mais de 150 concessionárias equipadas e com profissionais treinados pela própria 
fábrica. A Rede de Concessionárias Peugeot oferece assistência técnica com
agilidade e qualidade, além da garantia de peças e acessórios originais Peugeot.

voCê vai se seNtir 
seguro Por todos 
os lados.
A evolução não para no Peugeot 3008. Ele vem equipado com 8 air bags, 
sendo 2 dianteiros, 2 laterais e 4 tipo cortina, freio de estacionamento elétrico, 
freios ABS com AFU (ajuda em frenagens de urgência) e ASR (controle de 
tração), ESP (controle eletrônico de estabilidade), distribuição eletrônica de 
frenagem, alarme de segurança, sistema de engate Isofix e muito mais.

Com modernidade e tecnologia, o Peugeot 3008 traz o motor THP - Turbo High Pressure, que oferece 
notável performance a baixo número de rotações e disponibiliza uma potência de 156cv a 6.000rpm. 
Seu turbocompressor, em conjunto com outros itens, se diferencia pelo alto desempenho. 
É assim que o Peugeot 3008 dispara na frente.

Conheça em detalhes todos os produtos Peugeot no nosso site www.peugeot.com.br
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