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PEUGEOT

HYbrid4

3008 HYbrid4, PiErWSZY NA ŚWiECiE
SAMOCHÓd HYbrYdOWY
Z SilNikiEM diESlA
Konieczność jeszcze staranniejszego dbania
o środowisko naturalne łączy się
z przyjemnością podróżowania.
Wraz z nowym, w pełni hybrydowym crossoverem
3008 HYbrid4, Peugeot prezentuje nowatorskie
połączenie dynamicznych możliwości silnika diesla
i napędu elektrycznego. Fuzja tych dwóch sił jest
początkiem nowego rozdziału w dziedzinie rozwiązań
technologicznych oraz w zakresie ochrony
środowiska, a także źródłem nowych doznań
związanych z jazdą.

Dzięki niepowtarzalnej stylistyce, dystyngowanym
i oryginalnym liniom nadwozia, 3008 HYbrid4
potwierdza swoją osobowość, która emanuje mocą
i bezpieczeństwem oraz wyróżnia się
najnowocześniejszą technologią.
Jako pierwszy na świecie samochód typu „Full
HYbrid”*, napędzany jednocześnie elektrycznie
i przez silnik Diesla, 3008 HYbrid4 reprezentuje
nową koncepcję motoryzacji.
*W pełni hybrydowy.

HYbrid4: WOlNOŚĆ i PEŁNA kONTrOlA
Dzięki czterem trybom konfiguracji napędu, 3008 HYbrid4 zachęca kierowcę
do poznania czterech różnych wymiarów podróżowania:
- komfort i prostotę trybu AUTO, który jest najbardziej uniwersalny, gdyż pojazd
samodzielnie i w optymalny sposób steruje silnikami elektrycznym i wysokoprężnym,
- całkowitą ciszę w trybie ZEV, czyli jazdę wyłącznie z napędem elektrycznym,
- dynamikę i kontrolowaną moc w trybie SPORT,
- najwyższy poziom bezpieczeństwa i jednocześnie wolności, jaki zapewnia tryb 4WD
(napęd na 4 koła).
Te wyjątkowe możliwości regulacji napędu, przyczyniają się w istotny sposób do znacznego
obniżenia zużycia paliwa, nawet o 35% w porównaniu do aktualnie oferowanej, najnowszej
generacji silników diesla. W efekcie, 3008 HYbrid4 wykazuje zużycie paliwa w cyklu
mieszanym już od 3,8 l/100 km, a emisja CO2 wynosi 99g /km!

ENErGiA
ElEkTrYCZNA

SilNik ELEKTRYCZNY
Silnik o mocy 27 kW (37 KM),
napędza samochód, podczas:

Technologia hybrydowa, polega na jednoczesnym
wykorzystaniu jako napędu, zarówno silnika
elektrycznego o maksymalnej mocy 27 kW (37 KM)
jak i silnika Diesla 2,0 HDi o mocy 120 kW
(163 KM).

• ruszania
• jazdy z niewielką prędkością
• hamowania

DIESEL HYBRID

Etapy działania*:
- pojazd stoi, obydwa silniki nie pracują, nie zużywają
paliwa i nie emitują CO2
- podczas ruszania i jazdy z niewielką prędkością, napęd
zapewnia silnik elektryczny
- podczas przyspieszania, pracują jednocześnie obydwa
silniki, zapewniając optymalną moc i osiągi
- podczas jazdy na autostradzie, funkcję napędową spełnia
silnik Diesla

Idealnie sprawdza się w warunkach ruchu miejskiego.

*Zależnie od warunków użytkowania..

Silnik elektryczny:
Niezależny
Akumulator, zamontowany w tylnej części pojazdu, ładuje
się odbudowując całkowicie za darmo zapasy swojej
energii w fazach hamowania silnikiem oraz z wykorzystaniem układu hamulcowego. Ten sposób regeneracji
akumulatora, najskuteczniej przyczynia się do obniżenia
zużycia paliwa.

Stop & Start*
Jest to system, którego działanie oparte jest
przede wszystkim na alternatorze
odwracalnym, a jego rolą jest uśpienie i
wzbudzenie silnika Diesla w odpowiednim
momencie i zgodnie z sytuacją na drodze.
Zastosowanie systemu Stop & Start
umożliwia znaczące ograniczenie zużycia
paliwa i emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza w
ruchu miejskim.
*Zależnie od wybranego trybu jazdy.

POkrĘTŁO WYbOrU
TrYbU JAZdY
SilNik DIESLA

Tryb : ZEV*

Silnik o pojemności 2,0 HDi i mocy 120 kW (163 KM), dla którego najbardziej
optymalnymi warunkami pracy są:

Tryb „Zero Emission Vehicle” umożliwia jazdę wyłącznie z
wykorzystaniem napędeu elektrycznego. Samochód staje się
jeszcze bardziej przyjazny, dzięki cichej pracy i całkowitemu
wyeliminowaniu emisji zanieczyszczeń.

• jazda po autostradzie
• jazda poza miastem

*Zależnie od warunków jazdy.

Jego wydajność i wszechstronność są najlepiej zauważalne podczas długich
przejazdów.
Silnik ten, o pojemności 1997 cm3, spełnia wymagania normy Euro 5.
Jego maksymalna moc wynosi 120 kW przy 3750 obr/min, a maksymalny
moment obrotowy 300 Nm przy 1580 obr/min. Silnik współpracuje z filtrem
cząstek stałych FAP.

Tryb : AUTO*
Elektroniczne systemy automatycznie sterują pracą
silnika elektrycznego i silnika Diesla. Tryb AUTO jest
zalecany w celu uzyskania optymalnej równowagi
między zużyciem paliwa a osiągami.
*Zgodnie z wybranym trybem jazdy.

Tryb : SPORT*

1 Zestaw wskaźników i matryca wielofunkcyjna
1.
2 Ładowanie w ruchu miejskim - Tryb AUTO
2.
3 Fonkcja Boost - Tryb SPORT
3.

W trybie SPORT, zmiana przełożeń odbywa się szybciej
i w wyższych zakresach prędkości obrotowej niż w
trybie AUTO. Jednoczesna praca obydwu silników,
powoduje znaczący wzrost mocy przekazywanej w
optymalny sposób na 4 koła.

4 Napęd na 4 koła - Tryb 4WD
3.

Ekran multimedialny*
Kolorowy 7” ekran i wielofunkcyjna
matryca, przekazują w czasie
rzeczywistym informacje nt. wybranego
trybu jazdy, poziomu naładowania
akumulatora oraz pracy silników.
Zestaw wskaźników zawiera wskaźnik
mocy, informujący o fazach ładowania
akumulatora oraz pokazujący zakres
optymalnych parametrów jazdy (ECO).
*Zależnie od poziomu wyposażenia.

*Zgodnie z wybranym trybem jazdy.
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Tryb : 4WD*
3

4

Tryb 4WD automatycznie wymusza pracę obydwu silników
jednocześnie, aby uzyskać jak najlepsze właściwości
trakcyjne. W tym trybie jazdy, koła tylne napędzane są przez
silnik elektryczny, a koła przednie przez silnik Diesla.
*Zgodnie z wybranym trybem jazdy.

SilNik
diESlA

EkOlOGiCZNY i PrZYJAZNY
Poznaj nowy wymiar podróżowania z napędem elektrycznym,
bez emisji zanieczyszczeń – płynnie i dynamicznie.
W trybie ZEV, samochód oferuje optymalny komfort akustyczny,
dzięki cichej pracy silnika elektrycznego.

ZEV - 100% napędu elektrycznego

dYNAMikA

i WYdAJNOŚĆ
W trybie SPORT, samochód w sposób kontrolowany
pokazuje pełnię swoich możliwości.
Jednoczesna praca obydwu silników, powoduje znaczący
wzrost mocy, która przekazywana jest w optymalny
sposób na 4 koła, dostarczając dodatkowych emocji
podczas jazdy. Samochód nabiera sportowych walorów,
oferuje możliwość dynamicznej jazdy, czerpiąc radość
z 200 KM dostępnej mocy.

SPORT - Do jazdy dynamicznej

kONTrOlA i bEZPiECZEŃSTWO
3008 HYbrid4 oferuje optymalny poziom właściwości jezdnych.
W trybie napędu na 4 koła (4WD), samochód korzysta ze swoich dodatkowych
możliwości dynamicznych, zapewniając jeszcze większe bezpieczeństwo i lepszą
przyczepność.
3008 HYbrid4 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa nawet w warunkach
ograniczonej przyczepności.

4WD - Do jazdy w trudnych warunkach

CHArAkTEr i PrECYZJA
Stylistyka nadwozia 3008 HYbrid4 pokazuje jego silny
charakter i dynamikę, a linia nadwozia inspirowana jest
światem SUV*, minivanów i hatchbacków.
Z przodu, reflektory ze zintegrowanym modułem świateł LED
wyrażają niepowtarzalne emocje. Przednia część nadwozia nadaje
szlachetnego i jednocześnie twardego charakteru, który
dodatkowo podkreślają elementy ze świata „off road”, widoczne
przede wszystkim w postaci czarnych zderzaków znajdujących się
poniżej reflektorów.
W tylnej części, silnie wyprofilowane na zewnątrz błotniki
wyposażono w nowoczesne światła. Tylny spoiler dwukolorowy,
częściowo malowany w kolorze czarnym, nadaje całości
dynamicznego charakteru.
Wygląd samochodu wywołuje bardzo różnorodne wrażenia,
z których najbardziej zauważalne to drzemiąca w nim moc i
dynamika oraz bezpieczeństwo.
*Sport Utility Vehicle (Samochód terenowy).
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STYliSTYkA WNĘTrZA
Nowoczesne wyposażenie i stylistyka deski rozdzielczej zaakcentowane wyjątkowym designem dźwigni
zmiany biegów, zostały zaopatrzone w dyskretny i elegancki emblemat anonsujący technologię HYbrid4.
Umieszczenie na kierownicy aluminiowego pierścienia z symbolem „HYbrid4”, nadaje ekskluzywny ton
wnętrzu kabiny.

11 Pokrętło wyboru trybu jazdy
2 Pierścień „HYbrid4”
2

kOMFOrT i NOWOCZESNOŚĆ
3008 HYbrid4 potrafi jednakowo zadbać
o komfort i funkcjonalność dla wszystkich
pasażerów.
Panoramiczny szklany dach*, napełnia
wnętrze kabiny radością naturalnego światła.
Pasażerowie mają do dyspozycji liczne
schowki, rozmieszczone przede wszystkim w
tylnej części podłogi oraz w obszernej
konsoli centralnej.
3008 HYbrid4, na potrzeby transportowe
może zaoferować do 420 L pojemności

użytkowej (362 dm3 wg normy VDA), w tym
66 L dostępne w schowkach umieszczonych
w podłodze bagażnika.
Niezależnie otwierane dolna i górna część
pokrywy bagażnika, umożliwiają dostęp do
jego przestronnego wnętrza, gdzie podłużne
listwy ochronne zamontowane w podłodze,
podkreślają wysoką jakość i wytrzymałość
oferowanej przestrzeni.
Od strony bagażnika, użytkownicy mają
możliwość złożenia tylnych siedzeń jednym
prostym ruchem, wykorzystując do tego

specjalne dźwignie. W połączeniu ze
złożonym oparciem przedniego fotela
pasażera, 3008 HYbrid4 oferuje całkowicie
płaską podłogę od pokrywy bagażnika aż do
deski rozdzielczej o całkowitej pojemności
użytkowej wynoszącej 1501 L .
3008 HYbrid4 oferuje szeroki wybór
najbardziej zaawansowanych urządzeń audio
i telematycznych w postaci: radia CD MP3
WIP Sound, Nawigacji WIP Com 3D** oraz
multimedialnego systemu dostępnego dla
pasażerów podróżujących na tylnych

siedzeniach*.
Systemy te, umożliwiają jednoczesne
słuchanie muzyki, prowadzenie rozmów
telefonicznych, korzystanie ze
wskazówek nawigacji, a w razie
potrzeby wezwanie pomocy*.
*Dostępne w opcji, zależnie od wersji.
**Dostępna zależnie od wersji.

TECHNOlOGiE bEZPiECZEŃSTWA
Wyświetlacz Head-Up Display*
Wyświetla na składanej przezroczystej
płytce, umieszczonej w polu widzenia
kierowcy, najważniejsze informacje
dotyczące jazdy, w tym między innymi:
prędkość, ustawienia regulatora lub
ogranicznika prędkości. Kierowca mając te
wszystkie informacje przed oczami,
podróżuje bezpiecznie pozostając
skupiony na drodze.
*Dostępny w opcji, zależnie od wersji.

Elektryczny hamulec postojowy
3008 HYbrid4 wyposażony jest w
elektryczny hamulec postojowy. Dla
Państwa komfortu, hamulec zostaje
automatycznie aktywowany w momencie
wyłączenia silnika i zwolniony po jego
ponownym uruchomieniu.
Hamulec działa w połączeniu z funkcją
Hill Assist (wspomagającą ruszanie na
wzniesieniu), która unieruchamia pojazd
na czas niezbędny do przełożenia nogi z
pedału hamulca na pedał przyspieszenia.

System dźwiękowej i graficznej
pomocy przy parkowaniu przodem
i tyłem*
System pomocy przy parkowaniu,
sygnalizuje obecność przeszkód poprzez
ekran centralny oraz emitując przez
głośnik znajdujący się najbliżej przeszkody
dźwięk o zmiennej częstotliwości zależnej
od odległości dzielącej samochód od
przeszkody. System ten dostępny jest
w dwóch wariantach jako pomoc
parkowania tyłem lub jako pomoc
parkowania tyłem i przodem.
*Dostępny w opcji, zależnie od wersji lub dostępny
w akcesoriach.

ESP
3008 HYbrid4 oferuje najlepsze
właściwości jezdne i dynamiczne, dzięki
wyposażeniu w systemy bezpieczeństwa
aktywnego. Układ ESP (Electronic Stability

Program) łączy funkcje dynamicznej
kontroli stabilności oraz systemu
antypoślizgowego kół (ASR), który
pozwala zachować przyczepność i
kontrolę nad pojazdem.

Peugeot Connect SOS
Peugeot rozwija na terenie Europy usługę
połączenia alarmowego. W sytuacjach,
gdzie liczy się każda minuta, masz
wsparcie w postaci usług PEUGEOT
CONNECT SOS*, która umożliwia szybkie
reagowanie.

Automatyczne połączenie alarmowe:
w przypadku aktywowania poduszek
powietrznych lub pirotechnicznych
napinaczy pasów bezpieczeństwa, pojazd
bez ingerencji kierowcy, automatycznie
wysyła sygnał alarmowy.

PEUGEOT CONNECT SOS*, lokalizuje
samochód, nawiązuje połączenie
telefoniczne z osobami znajdującymi się
w pojeździe i wysyła stosowne służby
ratunkowe. Komunikacja może się
odbywać w ojczystym języku właściciela
pojazdu. Połączenie alarmowe,

uruchamiane ręcznie: niezależnie czy jest
świadkiem czy ofiarą niebezpiecznego
zdarzenia (zasłabnięcia, napadu), kierowca
może natychmiast nawiązać połączenie
z centralą PEUGEOT CONNECT SOS*. W tym
celu, wystarczy wcisnąć (na 3 sekundy)
przycisk SOS*, umieszczony na desce

rozdzielczej. System PEUGEOT CONNECT
SOS* jest aktualnie dostępny w 10 krajach
europejskich (we Francji, Niemczech,
Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii,
Luksemburgu, Holandii, Szwajcarii i Austrii),
a w 2012 roku będzie także funkcjonował w
Wielkiej Brytanii, Danii i Polsce.

*Usługa PEUGEOT CONNECT SOS jest dostępna we
wszystkich wersjach modelu 3008 HYbrid4 wyposażonych
w moduł Peugeot Connect, na warunkach i zgodnie z
zasadami jej użytkowania zaakceptowanymi podczas
zamawiania pojazdu, dostępnymi w salonach sprzedaży.

kOlOrY NAdWOZiA

TAPiCErki

3008 HYbrid4 jest dostępny w 6 kolorach nadwozia do wyboru.

Wybierz tapicerkę, która pomoże stworzyć przyjazne i wyjątkowe wnętrze Twojego samochodu.

Biały Nacre

Brązowy Hickory

Szary Vapor

Niebieski Philae

Biały Banquise

(lakier perłowy)

Czarny Perla Nera

(lakier niemetalizowany)

FElGi
Aby nadać jeszcze bardziej
indywidualnego charakteru Twojemu
3008 HYbrid4, możesz skorzystać
z bogatej oferty felg aluminiowych.
Felga aluminiowa
16” Isara

Felga aluminiowa
17” Oltis

Felga aluminiowa
18” Exona
Skóra Claudia Tramontane Guerande

www.peugeot.pl
Bardziej szczegółowe dane na temat modelu 3008 HYbryd4, konfigurator i wszelkie inne możliwe informacje na temat dostępnych kolorów,
obsługi, opcji i danych technicznych dostępne są na stronie internetowej.
Skóra Claudia Tramontane

Tkanina Ombrage Tramontane

Tkanina Ombarge Guerande

UMOWY SErWiSOWE OPTiWAY

AkCESOriA
Skorzystaj z dodatkowych możliwości w zakresie bezpieczeństwa, technologii i
komfortu, wyposażając 3008 HYbrid4 w akcesoria. Poznaj gamę akcesoriów,
przedstawioną w katalogu akcesoriów.
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Dźwiękowy system pomocy w parkowaniu przodem

2

Jest to elektroniczny system pomocy w parkowaniu przodem. Za
pomocą 4 czujników zbliżeniowych, zamontowanych w przednim
zderzaku, wykrywa przeszkody, znajdujące się w pobliżu
samochodu.

Proponujemy Państwu
następujące rodzaje umów:
“Przedłużenie Gwarancji"
dzięki której okres ważności
gwarancji może być
przedłużony
na kolejne lata.

Alarm antywłamaniowy

Stanowi ochronę antywłamaniową
i antykradzieżową pojazdu.
3

“Obsługa”
zapewniającą bezpłatne
wykonanie przeglądów
okresowych Peugeot.

“Przedłużenie Gwarancji
Plus Obsługa"
łącząca korzyści z dwóch
w/w umów.

“Utrzymanie”
zapewniającą bezpłatne
wykonanie przeglądów
okresowych oraz wymianę
części zużywających się
eksploatacyjnie.

Chromowane klamki drzwi

Aby podkreślić elegancki styl 3008 HYbrid4.

WSZYSTkO, CO NAlEŻY WiEdZiEĆ O OrYGiNAlNYCH
CZĘŚCiACH ZAMiENNYCH
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Peugeot to jednorodny i
spójny zespół elementów,
zaprojektowanych
i zdefiniowanych przez markę,
aby zagwarantować Państwu
jednocześnie bezpieczeństwo
i niezawodność.
Ta doskonała zgodność części

jest owocem kunsztu
i doświadczenia firmy
Peugeot.
Dlatego też Peugeot udziela
swojej gwarancji wyłącznie na
Oryginalne Części Zamienne
Peugeot.

kTO SFiNANSUJE ZAkUP TWOJEGO PEUGEOT?
Kredyt Peugeot od 4 kwietnia
2005 roku jest oferowany
przez Banque PSA Finance
Oddział w Polsce należący do
Grupy PSA Peugeot Citroën.
Banque PSA Finance oferuje

RETOUCH REQUIRED

Wi-Fi On Board

Uchwyt multimedialny

Bagażnik rowerowy montowany na haku

Wkład do bagażnika

swoje usługi finansowe w 23
krajach świata i jest częścią
drugiego co do wielkości
koncernu samochodowego
w Europie.
Banque PSA Finance Oddział

w Polsce łączy w sobie
międzynarodowe
doświadczenie wraz ze
znajomością polskich
realiów prawno-finansowych,
co pozwala oferować produkty

kredytowe na zakup
samochodów odpowiadające
najbardziej wymagającym
klientom.

