
NOVI SUV PEUGEOT 2008
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PEUGEOT že več kot 200 let spoštuje francosko tradicijo kakovostne in 

inovativne industrijske izdelave.  

Dandanes PEUGEOT usmerja vso svojo energijo v izdelavo vozil z ele-

gantnim dizajnom, ki vožnjo spremenijo v stimulacijo za vse čute. Ergo-

nomija, materiali, povezljivost ... Vsaka najmanjša podrobnost je bila 

natančno premišljena, da bi vam lahko nudili še bolj intuitivne vozniške 

izkušnje. Bolj kot karkoli drugega, vam želimo nuditi svobodo izbire, kajti 

ljudje so od nekdaj bili in vedno bodo v središču naše pozornosti. 



3

04 – SUV PEUGEOT 2008 

10 – SUV PEUGEOT e-2008 

13– NOV NAČIN MOBILNOSTI  

17 – NOTRANJOST 

26 – TEHNOLOGIJE 

30 – MOTORJI   

38 – OBLIKOVANJE PO MERI 





SUV PEUGEOT 2008 
EXALTING SUV * .

*Navdušujoči SUV.



*  Le SUV exaltant.

MOČ PR IVLAČNOST I  

S svojo robustno in izčiščeno obliko karoserije in privzdignjenim podvozjem vam novi 

SUV PEUGEOT 2008 zagotavlja razkošne mere in mojstrsko moč. 

 

Njegov brušen profil razkriva napete linije in izklesane boke, ki se tesno prilegajo 

zgradbi, kar prispeva k živahni in prodorni stilski zasnovi. Njegov učinkovit in športni 

videz poudarjajo izrazen prednji del, prepoznavna osvetlitev, 18-palčna platišča iz 

lahke litine z aerodinamičnim vstavkom* in horizontalen pokrov motornega prostora, 

čemur se pridružujejo še brisalni profili stekel v svetleči črni barvi(1) in streha Black 

Diamond(1). 
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(1)Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.





MOGOČNA DRŽA

Mogočen in prepoznaven prednji del novega vozila SUV PEUGEOT 2008 krasi nazaj pomaknjeno vetrobransko steklo, ki poudari njegovo usločeno  

in atletsko postavo. Horizontalen pokrov motornega prostora se nadaljuje v široko kromano okrasno masko, katero obdajajo prepoznavna osvetlitev  

v obliki treh levjih krempljev in žarometi Full LED(1), ki izpostavijo njegov moderen mačji pogled.

8 (1) Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.



9(1) Odvisno od tipa motorja.

OSUPNE M IMOIDOČE .

Zadnji del novega vozila SUV PEUGEOT 2008 prek katerega se razteza okrasna letev v svetleči črni barvi, krasita spojler in dvojna kromana izpušna 

cev(1), ki čudovito zaključita njegove linije.  Poleg zadnjih luči LED, ki so prepoznavni simbol znamke, pa vidljivost vozila izboljšajo še pozicijske luči v treh 

levjih krempljih, ki so vklopljene podnevi in ponoči ter poudarjajo njegovo napredno tehnologijo.  



S UV PEUGEOT e -2008 
EXALTING e-SUV*

*  Navdušujoči e-SUV.
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(1) Prostornina prtljažnika nad podom.  
(2) Na voljo izključno za električno izvedenko z nivojem opreme GT.  

PREPOZNAVNI  S IMBOL I

Izklesana oblika karoserije novega vozila SUV PEUGEOT e-2008 je podobna kot pri modelih z notranjim zgorevanjem in ponuja povsem enako 

prostornino v potniški kabini, kot tudi v prtljažniku(1). 

Med prepoznavnimi simboli električne izvedenke najdemo znak leva z dikroičnim odsevom v modro-zeleni barvi, ki krasi okrasno masko v barvi 

karoserije s horizontalnimi linijami, ter monogram « e », ki je nameščen na prednjih blatnikih in prtljažnih vratih.  

Notranjost potniškega prostora je odeta v ekskluzivno oblazinjenje(2) v materialu alcantara© sive barve Gréval z zelenimi in modrimi okrasnimi 

šivi. 
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NOV NAČIN MOBILNOSTI
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RA Z IŠČ ITE  NOVO e -MOBILNOST.  

Spoznajte edinstvene občutke v vožnji s 100 % električnim pogonom ob takojšnji odzivnosti motorja in neverjetno neslišnem delovanju.  

Naužijte se brezmejnih užitkov. Vsestransko uporabni novi SUV PEUGEOT e-2008 se v mestu izkaže za zelo okretnega, na cestah izven njega pa je 

nadvse vzdržljiv in varen. Nudi pa tudi možnost svobodnega gibanja po mestu, tudi po tistih predelih, kjer so uvedene omejitve prometnega režima. 

Ponuja 310 kilometrov dometa po standardu WLTP(1), in to brez emisij CO2. 

 (1) Avtonomija akumulatorja doseže do 310 km (WLTP)/do 400 km (NEDC): ocenjene vrednosti so podane zgolj informativno. Avtonomija akumulatorja se lahko spreminja glede na 
dejanske pogoje uporabe (vremenske razmere, stil vožnje ...). - Emisije CO2 pri kombinirani vožnji: 0 g v fazi vožnje.
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STORITVE  ZA  ELEKTR IČNO VOŽNJO 

Razvili smo posebne storitve, ki vam bodo omogočile še bolj enostavno e-mobilnost. S svojim novim vozilom SUV PEUGEOT e-2008 lahko komunicirate 

na daljavo kar s svojim pametnim telefonom, da preverite njegovo stopnjo napolnjenosti in preostalo avtonomijo. Polnjenje(1) pa lahko upravljate  

in načrtujete v aplikaciji MyPeugeot® ali prek 10-palčnega zaslona na dotik HD. Če si želite privoščiti še več udobja, pa lahko še pred vstopom v vozilo 

sprogramirate predhodno gretje ali hlajenje potniškega prostora.

(1) Za vklop daljinskega polnjenja mora biti vozilo priključeno. 
Opomba: nekatere storitve na daljavo bodo na voljo sredi leta 2020. 





NOTRANJOST 
EXTENDED EXPERIENCE * .

* Razširjene izkušnje. 
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NOVI  PEUGEOT i -COCKP IT ®  3D  

Popestrite svoje interaktivne izkušnje za volanom novega voznikovega mesta PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1) z intuitivno ergonomsko zasnovo, kompaktnim 

volanom, 10-palčnim zaslonom na dotik HD(1) z glasovnim upravljanjem in po meri nastavljivo digitalno instrumentno ploščo 3D(1). Opremljen je  

s povezljivimi tehnologijami, ponuja pa tudi prostoročni zagon in zaklepanje vrat: ključe lahko obdržite v žepu, saj se vrata zaklenejo ali odklenejo, ko se  

od vozila oddaljujete ali ko se mu približujete(2). 

(1) Na voljo serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
(2) ADML Proximity (prostoročni dostop in zagon). Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
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ODL IČNOST  V  VSEH PODROBNOST IH  

Pri izboru notranjih oblog smo posebno pozornost posvetili kakovosti in športni eleganci, da nam je uspelo preplesti plemenite materiale in izvirne barvne  

odtenke. Oblazinjenje v tkanini alcantara®(1) ali iz usnja za oblazinjeno pohištvo(2) z okrasnimi šivi, črne obloge stropa(1) in volan v polnem zrnastem usnju(1) pa  

poudarjajo njegov visokorazredni videz. Osvetlitev svetlih dekorativnih elementov lahko prilagodite tako, da svojo kombinacijo notranjosti izberete med  

8 barvami(1), ki izpostavijo elegantne linije vaše notranjosti. 

(1) Na voljo serijsko, odvisno od nivoja opreme. 
(2) Na voljo za doplačilo, odvisno od nivoja opreme.



VEČJA  ODZIVNOST  

Digitalna instrumentna plošča 3D(1) prikaže v voznikovem vidnem polju vse koristne informacije za vožnjo, kot so na primer navigacija in sistemi za 

pomoč pri vožnji, in sicer v dveh nastavljivih stopnjah odčitavanja. Najpomembnejše informacije, kot na primer hitrost vozila in varnostna opozorila,  

so prikazane v obliki holograma, da hitreje pritegnejo vašo pozornost.  

20 (1) Na voljo serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.



(1) Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
(2) Na voljo serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
 (3) Na voljo serijsko, Mirror Screen prenese aplikacije pametnega telefona na zaslon na dotik vozila. Funkcija Mirror Screen deluje prek tehnologije Android Auto (za pametne telefone s sistemom Android) ali Apple CarPlay™ 
(za pametne telefone s sistemom iOs), če ima uporabnik s svojim operaterjem sklenjeno telefonsko naročniško razmerje z internetnim dostopom. Med vožnjo in pri zaustavljenem vozilu, odvisno od primera, delujeta izključno 
ti dve certificirani aplikaciji. Med vožnjo so nekatere funkcije aplikacij izklopljene. Za dotične vsebine, do katerih lahko brezplačno dostopite prek svojega pametnega telefona, je potrebno skleniti naročniško razmerje za 
aplikacijo, enakovredno certificirani aplikaciji Android Auto ali Apple CarPlayTM, ki je na voljo proti plačilu. Več informacij najdete na spletni strani PEUGEOT vaše države.  
(4) Brezžično polnjenje prek magnetne indukcije. Na voljo serijsko ali za doplačilo, odvisno od nivoja opreme. 
(5) Do štirje priključki USB tipa A in C. 

ULTRA POVEZLJ IV I  SUV  
Pot lahko povsem brezskrbno spremljate na 10-palčnem zaslonu na dotik HD s kapacitivno tehnologijo(1) ali na digitalni instrumentni plošči 3D(2). 

Ostanite povezani, tako da svoje priljubljene aplikacije s pametnega telefona prezrcalite s funkcijo Mirror Screen(3). Svoj pametni telefon boste lahko  

napolnili indukcijsko na posebni odlagalni površini(4), ki se nahaja tik poleg vas, na sredinski konzoli. Potniki na prednjih in zadnjih sedežih imajo  

na voljo tudi priključke USB(5).  



Š IROKOKOTNI  RAZGLED 

Pomična streha s širokokotnim razgledom nad okolico(1) novega vozila SUV PEUGEOT 2008 zagotavlja obilo svetlobe v potniškem prostoru. Od tega 

imajo korist čisto vsi potniki, tudi tisti na zadnjih sedežih. 

22 (1) Na voljo za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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*Zvočniki in nizkotonski zvočnik. 

(1) Francoska znamka Focal® je vodilni proizvajalec sistemov Hi-Fi na svetu. Odvisno od nivoja opreme in motorjev.

FOCAL®  ZA  Č IST  ZVOK .

Notranjost novega PEUGEOTA 2008 SUV bo preplavila glasba, ki vam je všeč, s pomočjo ekskluzivnega sistema Hi-Fi premium Focal®(1), ki predvaja  

izjemno čist zvok. Deset zvočnikov, med katerimi so center zvočnik, štirje visokotonski zvočniki*, štirje nizkotonski zvočniki* in globokotonski zvočnik*,  

so razporejeni po celotnem potniškem prostoru, da vam omogočajo bogato in dinamično glasbeno sceno, ki premaguje mejne sposobnosti vgrajenih 

sistemov Hi-Fi. 



UDOBJE  IN  KAKOVOST  B IVANJA

Namestite se na dinamično oblikovane in obdajajoče sedeže(1) novega vozila SUV PEUGEOT 2008. 

Prednja sedeža sta lahko tudi ogrevana(1), masažna(1) in električno nastavljiva(1).  

Zadnji del notranjosti smo maksimalno povečali, da nudi več udobja in prostora za vse vaše potnike, pri čemer pa nismo pozabili na številna odlagalna 

mesta, ki so premišljeno razporejena po potniški kabini.  

Občudovali pa boste lahko tudi zvočno izolacijo, ki je primerljiva z limuzino za daljša potovanja.  

24 (1) Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. Funkcije masaže in električnih nastavitev so na voljo izključno za voznikov sedež. 



25(1) Odvisno od opreme in tipa motorja, prostornina prtljažnika znaša 434 litrov po standardu VDA in do 1467 litrov pri preklopljenih naslonjalih zadnjih sedežev.

VEL IK  IN  DOSTOPEN PRTLJAŽNIK

Prtljažni prostor z nizkim pragom in široko odprtino vam v kombinaciji z zadnjo sedežno klopjo, deljivo v razmerju 2/3-1/3, ponuja veliko prostornino(1) 

za prevoz, ki jo lahko prilagajate svojim potrebam. Ko je dvonivojski pod prtljažnega prostora v zgornjem položaju, lahko nanj hitro in enostavno  

odložite razne predmete. V spodnjem položaju pa vam omogoča večjo prostornino prtljažnika.



TEHNOLOGIJE  
N EXT GEN SUV * .

*Športno terensko vozilo zadnje generacije.





(1) Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.  
(2) Sistem vozilo zadrži na voznem pasu v položaju, ki ga je izbral voznik.  

(3) Sistem deluje v kombinaciji z radarskim merilnikom, ki je nameščen na sredini prednjega odbijača, in s kamero na vrhu vetrobranskega stekla. 

UŽIVAJTE  V  POL  SAM ODEJ NI  VOŽNJ I  

Novi SUV PEUGEOT 2008 je pridobil najsodobnejše tehnologije znamke, kot je na primer sistem PEUGEOT Drive Assist Plus (1) za upravljanje vožnje 

na pol samodejni način. S sistemom za zadržanje vozila na voznem pasu(2) in prilagodljivim tempomatom s funkcijo Stop & Go(3) samodejno  

prilagaja hitrost vozila pred seboj vozečemu vozilu, da ohranja stalno varnostno razdaljo.

28
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RAZŠ IR ITE  SVOJE  PODROČJE  DEJAVNOST I  

S sistemom Advanced Grip Control(1), lahko lego na cesti svojega novega vozila SUV PEUGEOT 2008 prilagodite vremenu in razmeram na cesti, tako 

da izberete enega od treh razpoložljivih načinov(2). Na zelo strmih klancih pa vam funkcija Hill Assist Descent Control(3) pomaga nadzorovati hitrost.

(1) Sistem za prilagajanje pogonske moči. Na voljo za doplačilo, odvisno od nivoja opreme in motorjev. 
(2) Pesek, blato, sneg.  

(3) : sistem za pomoč pri nadzoru hitrosti na strminah. Na voljo za doplačilo, odvisno od nivoja opreme in motorjev. 





MOTORJI  
EXCITING CHOICE * .

* Razburljive možnosti.





SVOBODA IZB IRE

Spustite svoje želje z vajeti in si privoščite svobodo izbire.  

Po zaslugi nove modularne in večenergijske konstrukcijske osnove, ki smo jo 

zasnovali za zadovoljitev najnovejših potreb in raznih vrst rabe, je novi SUV 

PEUGEOT 2008 na voljo z bencinskim, dizelskim ali 100 % električnim  

pogonom.  

 

Najnovejša konstrukcijska osnova, ki je bila razvita ob upoštevanju izjemno 

strogih zahtev glede zmanjšanja teže, nižje porabe goriva in znižanja emisij 

CO2 in v katero je bilo vloženo najboljše strokovno znanje znamke, ponuja  

visoko zmogljivost z vidika lege na cesti, priročnega upravljanja ter zvočnega 

in toplotnega udobja. 

 

Optimizirana je bila zlasti za električno izvedenko, saj se idealno prilega  

arhitekturni zgradbi in ohrani celotno prostornino v potniškem prostoru 

 in v prtljažniku(1) vašega novega vozila SUV PEUGEOT e-2008, hkrati pa oh-

ranja bistvene kakovostne lastnosti modelov znamke PEUGEOT. 

(1) Prostornina prtljažnika nad podom. 

33
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Š IROK IZBOR UČ INKOVIT IH  MOTORJEV

Med motorji na notranje zgorevanje se lahko odločite za zmogljive in učinkovite motorje Euro 6(1), ki so opremljeni s funkcijo Stop&Start in filtrom trdnih 

delcev: dizelski motorji BlueHDi ali bencinski motorji PureTech.

(1) Nov emisijski standard EURO 6 (EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC) je začel veljati 1. septembra 2019. 
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PROŽNA VOŽNJA .  

Okretni in hitro odzivni 8-stopenjski samodejni menjalnik EAT8(1) nudi obvolanski prestavni 

ročici in električno impulzno upravljanje. Opremljen je s tehnologijo Quickshift(2), ki omogoča 

tekoče prestavljanje za še več udobja v vožnji, zlasti pri nizki hitrosti.

(1) Efficient Automatic Transmission 8. Odvisno od tipa motorja. 
(2) Tehnologija, ki omogoča tekoče in hitro prestavljanje.
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NA ELEKTR ITE  SVOJE  UŽ ITKE .  

Z novim vozilom SUV PEUGEOT e-2008 izkusite edinstvene užitke električne vožnje in neslišnega delovanja brez kakršnihkoli vibracij. 

Motor s 100 kW (136 KM) zagotavlja takojšnje pospeške po zaslugi nemudoma razpoložljivih 260 Nm navora ter nudi užitke v prožni in dinamični vožnji.  

Visokonapetostni akumulator z visoko kapaciteto 50 kWh(1) ponuja 310 kilometrov dometa po standardu WLTP(2), in to brez nobenih emisij CO2 med vožnjo.  

Glede na vaše potrebe in želje lahko izberete svoj način vožnje (Normal, Eco ali Sport) in vklopite način Brake(3), pri katerem ni potrebno tolikokrat pritiskati na 

zavorni pedal hkrati pa omogoča polnjenje akumulatorja med pospeševanjem.  

(1) Akumulator je vštet in ima garancijo, ki velja 8 let oziroma 160 000 kilometrov pri 70 % napolnjenosti. 
(2)Avtonomija akumulatorja do 310 km (WLTP)/do 400 km (NEDC): ocenjene vrednosti so podane zgolj informativno. Avtonomija akumulatorja se lahko spreminja glede na dejanske pogoje uporabe  
(vremenske razmere, stil vožnje ...). - Emisije CO2 pri kombinirani vožnji: 0 g v fazi vožnje. 
(3) Funkcija "Brake" (zavora motorja) ponuja dva načina za rekuperacijo energije pri zaviranju, ki omogočata regeneriranje (zmerno ali pospešeno) polnjenja akumulatorja.
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FLEKS IB ILNO POLNJENJE  

Na voljo imate več rešitev za polnjenje, in sicer na standardnem ali zmogljivejšem priključku na domu ali v službi, pa tudi na specializiranih javnih polnilnih 

postajah, na katerih lahko akumulator v manj kot 30 minutah(1) napolnite do 80 %.  

Časovno zamaknjeno polnjenje pa lahko sprogramirate v vozilu prek 10-palčnega zaslon na dotik ali prek svojega pametnega telefona z aplikacijo MyPeu-

geot®(2). 

(1) 80-odsotna napolnjenost akumulatorja v 30 minutah na hitrem javnem priključku na enosmerni tok z močjo 100 kW. Trajanje polnjenja je lahko različno, odvisno od tipa in 
zmogljivosti polnilne postaje, zunanje temperature na točki polnjenja in temperature akumulatorja. 
(2) Za vklop daljinskega polnjenja mora biti vozilo priključeno.  



OBLIKOVANJE  PO MERI  
ADD YOUR OWN TOUCH * .

* Dajte vozilu svojo osebno noto. 





POENOSTAVITE  SVOJ  VSAKDANJ IK .  

Uporabna in estetsko dovršena dodatna oprema bo dodatno 

povečala vaše udobje in varnost v notranjosti novega vozila SUV 

PEUGEOT 2008. Poiščite jih pri svojem prodajalcu Peugeot.

40
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1

2

3

P O S K R B I T E  Z A  S V O J  P OT N I Š K I  P R O S TO R

Ali se za volanom svojega SUV-ja PEUGEOT 2008 radi podate izven 

utrjenih poti?  Če želite potniški prostor svojega vozila ustrezno zaščititi, 

se lahko zanesete na bogat izbor dodatne opreme.

1. Komplet prednjih in zadnjih preprog iz žameta 

2. Komplet prilegajočih prednjih in zadnjih preprog iz iglanega tekstila 

3. Komplet prednjih in zadnjih gumijastih preprog 

4. Talna obloga za prtljažnik z zaščito za zadnji odbijač 

5. Komplet sedežnih prevlek
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Talna obloga za prtljažni 
prostor 

Zaščitite prtljažni prostor, da boste 
lahko prevažali vse vrste predmetov in 

izdelkov. 
Obloga se idealno prilega obliki poda 

in s svojim svilnatim videzom prtljažnik 
navda s pridihom estetike in elegance.

5

4
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2

3

1

Vlečna kljuka s priključkom, 
snemljivim brez dodatnega 

orodja
Povečajte tovorne kapacitete svojega 

vozila in povsem varno s seboj odpeljite 
tudi prikolico, barko, opremo za 

poklicno rabo ... 
Vlečno kljuko se v zgolj nekaj sekundah 

povsem enostavno sname in namesti, 
brez orodja in napora.
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E X T E N D E D  E X P E R I E N C E *

Ali s seboj vedno radi vzamete vse tisto, kar potrebujete? 

V takih primerih se lahko zanesete na lično in uporabno dodatno 

opremo, ki je zasnovana posebej za to, da lahko s svojim SUV-jem 

PEUGEOT 2008 prepeljete še več predmetov. 

1. Vlečna kljuka s priključkom, snemljivim brez dodatnega orodja**

2. Nosilec za kolesa na vlečni kljuki**

3. Korito za prtljažnik 

4. Prečni strešni prtljažni drogovi

5. Strešni kovček, srednji (420 litrov) 

6. Nosilec za smuči na strešnih prtljažnih drogovih

4

6

5

*Razširjene izkušnje. 
**Ni na voljo za novega SUV-ja PEUGEOT e2008.
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1

2

Z A Š Č I T I T E  S V O J E G A  S U V- j a

Ali je ritem vašega življenja intenziven? 

Dodatna oprema vašega novega SUV-ja PEUGEOT 2008 učinkovito 

zaščiti zunanje površine vašega vozila in tudi njegov potniški prostor. 

Pripomogla bo k vaši brezskrbnosti, tako da se bo vsaka vožnja 

prelevila v trenutke užitkov.

1. Komplet 2 zadnjih zavesic

2. Komplet 2 usmernikov zraka za prednja vrata 

3. Zaščitna ponjava za parkiranje

4. Pregradna mreža za prevoz psov 

5. Komplet 2 bočnih senčnikov 

6. Senčnik za zadnje steklo 

3
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E L E K T R I F I C I R A J T E  S V O J E G A  S U V- j a

Ali v življenju stremite v prihodnost in je zato vaš novi SUV 

PEUGEOT e2008 opremljen z električnim motorjem? 

Oglejte si dodatno opremo, ki vam bo omogočila do 

potankosti izkoristiti njegove prednosti.

1. in 2. Polnilna postaja za domačo rabo

 (odvisno od vaše električne instalacije)

3. Torba za polnilni kabel 

4. Komplet preprog iz iglanega tekstila za e2008

5. Pomoč pri vzvratnem parkiranju

5

Polnilna postaja 
za domačo rabo

Stenska polnilna postaja omogoča 
varno in pospešeno polnjenje 

akumulatorjev električnega vozila. 
Po zaslugi elegantnega dizajna se 

idealno prilega vsem površinam.

4
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ŠPORTNA ELEGANCA 
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Pri izboru plemenitih materialov za notranje obloge(1) 

novega vozila SUV PEUGEOT 2008 nismo ničesar 

prepustili naključju.  

Za vsak nivo opreme so na voljo elegantne  

kombinacije notranjosti v sodobnih barvnih odtenkih.  

1. Tkanina Pneuma črne barve 
2. Tkanina Traxx sive barve in material TEP modre barve 
3. Tkanina Capy in material TEP črne barve 
4. Alcantara črne barve in material TEP črne barve 
5. Polno zrnasto usnje črne barve 
6. Alcantara sive barve Greval in material TEP črne barve(2)  

(1) Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 

(2) Na voljo izključno za električno izvedenko z nivojem opreme GT.  
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VEČEN S I JAJ .  

Med razpoložljivimi barvami karoserije so na voljo enoslojna,  

kovinska, trislojna lakirana in biserna barva.  

Za novo vozilo SUV PEUGEOT 2008 so na voljo tri prepoznavne 

barve, ki poudarijo njegovo dinamičnost: rdeča Elixir, modra Vertigo 

in Orange Fusion(2). 

AERODINAMIČNI  
V IDEZ .  

Platišča(1) novega vozila SUV PEUGEOT 2008 so 

robustna in stilizirana. Lahka in aerodinamična 

18-palčna platišča omogočajo nižjo porabo  

goriva in nižje emisije CO2, hkrati pa dajejo  

vozilu bolj športen videz. 

16-palčno aluminijasto platišče ELBORN 
v sivi Anthra s svetlečim lakom 

16-palčni okrasni pokrov NOLITA  
v dvobarvni kombinaciji črne Onyx in sive 

Eclat

Bela Banquise(1)

Orange Fusion(2)

(1) Na voljo za doplačilo. 
 (2) Na voljo serijsko.

(1) Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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18-palčno aluminijasto platišče EVISSA v dvobarvni 
kombinaciji diamantne obdelave in črne Onyx z lakom 

Black Mist in vstavkom v črni Onyx

17-palčno aluminijasto platišče SALAMANCA 
 v dvobarvni kombinaciji diamantne obdelave  

in črne Onyx s svetlečim lakom 

18-palčno aluminijasto platišče BUND v dvobarvni kombinaciji  
diamantne obdelave in črne Onyx s svetlečim lakom in vstavkom  

v nesvetleči sivi barvi Storm

Siva Artense(1)

Rdeča Elixir(
1) Modra Vertigo(1) 

Črna Onyx(1)

Biserno bela(1) 

Siva Platinium(1)
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MREŽA IN STORITVE 
 
Ko izberete vozilo PEUGEOT izberete tudi razvejano mrežo pooblaščenih prodjalcev, v kateri vam visoka stopnja profesionalnoati, zmogljivost 
opreme in kakovost storitev zagotavljajo kar največje zadovoljstvo. Tako boste vedno prepričani, da ste se obrnili na strokovnjaka za vozila  
PEUGEOT, ki vam bo prisluhnil, razumel vaše zahteve in jih uspešno izpolnil. Kaj bi vas lažje prepričalo, da se odločite za dolgoročno sodelovanje?

ZA VAŠO BREZSKRBNOST 
 
PEUGEOT ASSISTANCE 
V primeru okvare vozila, prodanega v Slo-
veniji, ki se pripeti na področju Slovenije, 
Evropske Unije ali ene od naslednjih držav: 
Švice, Severne Makedonije, Monaka, Nor-
veške, San Marina, Gibraltarja, Islandije, Iz-
raela, Azorskih otokov, Madeire, Andore, 
Lichtensteina in Turčije, bodo uporabniki 
poleg storitev vleke in popravila, omenjenih 
v garancijski pogodbi, lahko koristili tudi do-
datno storitev prevoza in/ali prenočišča, pod 
pogojem, da pokličejo na brezplačno tele-
fonsko številko PEUGEOT ASSISTANCE 
080-1-307 (na območju Slovenije) ali če se 
nahajajo v tujini, na številko  
+386-1-2004-260, vsak dan, 24 ur na dan. 
 
PEUGEOT STORITEV OPTIWAY 
Jamstvo, osnovni servis in razširjeni servis 

so paketi prilagojeni posameznim uporab-
nikom, ki jim omogočajo brezskrbno vožnjo. 
V odvisnosti od vrste pogodbe, ki obsega 
od pomoči na cesti do popravila vozila, od
zamenjave obrabnih delov do vzdrževanja. 
Sami izberete le obseg posegov na vašem 
vozilu in vedno pridobite Peugeotovo ga-
rancijo kakovosti. Pred vami se odpre svo-
bodni prostor brez omejitev. 
 
BUTIK PEUGEOT 
Celovita ponudba dodatne opreme in origi-
nalne opreme Peugeot, ki je zasnovana po-
sebej za vaše vozilo. Oglejte si tudi katalog, 
v katerem so predstavljeni Peugeotovi iz-
delki in dodatna oprema z znakom Peugeot 
in jih izberite zase ali za darilo. 
Izbor originalnnih nadomestnih delov Peu-
geot. Kakovost, varnost in zanesljivost je 
zajamčena, saj je zaradi vaše varnosti vsak 
originalni Peugeotov nadomestni del testi-

ran in strogo preverjen. Nadomestni deli in 
delo, ki je bilo opravljeno v servisni mreži 
Peugeot, imajo enoletno jamstvo. 
 
GARANCIJA PEUGEOT 
Pri Peugeotu je kakovost tudi stanje duha: 
prednosti v mreži njegovih prodajalcev in 
serviserjev, splošna pogodbena dvoletna 
garancija, 2-letna garancija na barvo in 12-
letna garancija proti prerjavenju karoserije. 
 
PEUGEOT INTERNET 
Poiščite Peugeotove spletne strani, vtipkajte 
naslov: http://www.peugeot.si 
Mednarodna spletna stran je dostopna tudi 
neposredno: http://www.peugeot.com



Informacije in slike v katalogu temeljijo na podatkih,  
ki so bili na voljo v času tiska. 
Predstavljena oprema je lahko serijska ali opcijska, kar 
je odvisno od prodajne ponudbe v posameznih  
državah. Skladno s politiko nenehnega izpopolnjevanja  
izdelkov lahko Peugeot kadarkoli spremeni tehnične 
značilnosti, serijsko ali opcijsko opremo, dodatno 
opremo in barve. Obstoječe tehnike fotografske 
 reprodukcije ne omogočajo enakovredne reprodukcije  
barvnih odtenkov, zaradi česar ta katalog splošno  
informativnega značaja ni pravno zavezujoč. Prosimo,  
da se za vsa pojasnila ali dodatne informacije obrnete 
ne svojega pooblaščenega prodajalca. Razmnoževanje 
tega kataloga ni dovoljeno brez izrecnega dovoljenja 
družbe Automobiles Peugeot. Automobiles Peugeot 
zagotavlja, da spoštuje evropsko zakonodajo (Direktiva 
2000/53) o vozilih, ki niso več v uporabi, in da pri  
proizvodnji novih vozil uporablja reciklirane materiale. 
Tisk: Int-print d.o.o. - januar 2020



Tisk: Int-print d.o.o. - januar 2020

www.peugeot.si

PRIPOROČA




