PEUGEOT SUV 2008

peugeot.com.tr

210 yılı aşkın süredir Peugeot, merkezinde kalite
ve yaratıcılık olan Fransız üretim geleneğine olan
bağlılığını kanıtladı.
Bugün, tüm duyuları dikkate alarak olağan bir
sürüşün ötesine geçen duyusal bir deneyimle şık
tasarımlı araçlar üretmeye her zamankinden daha
fazla odaklanıyor.
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Size daha sezgisel bir sürüş deneyimi yaşatmak
için ergonomiden malzeme ve bağlantı
seçeneklerine kadar tüm detaylarda özenle
çalışıyor. Her şeyden öte, size seçme özgürlüğü
sunmak istiyor çünkü odak noktasında her zaman
insan yer alıyor.
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SU V’ N İ N Y E N İ B OY U T U.
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(1) Full LED farlar daha az enerji harcayarak daha güçlü ışık sağlar. Versiyona göre sunulur.
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ÇEKİM GÜCÜ.
Hem akıcı hem güçlü çizgileriyle, yerden yüksekliğiyle Peugeot
SUV 2008 cömert bir genişlik ve ustaca bir güç sergiliyor. Çok
boyutlu tasarımı sayesinde gövdeye yakın işlenmiş şık çizgilerle
ve hatlarla canlı, keskin bir tarz yaratıyor.
Ön yüzünün etkileyici tasarımı, markanın simgesi haline
gelen farları, aerodinamik detaylar ile hafifletilmiş 18” jantları(1),
parlak siyah cam çerçeveleri(1), yatay motor kaputu ve Siyah
Elmas rengi tavanıyla(1) hem güçlü hem de sportif bir görünüm
yansıtıyor.

(1) Versiyona göre standart veya opsiyon olarak sunulur ya da mevcut değildir.
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İLK VE HER BAKIŞTA GÖRKEMLİ.

DİKKAT ÇEKİCİ.

Seçkin bir görünüme sahip Peugeot SUV 2008, ön yüzünün ince ve atletik formuna dikkat
çeken bir siluet sunuyor. Yatay motor kaputundaki geniş krom kaplama ızgarasının yanında
markanın sembolü olan üçlü aslan pençesi ışık imzası ve Full LED(1) farları SUV’nin güçlü
modern havasını tamamlıyor.

Peugeot SUV 2008’in arka yüzü parlak siyah detaylar ile destekleniyor, onu bir üst seviyeye
taşıyan rüzgarlık ve krom çift egzoz borusu(1) tasarım olarak da mükemmellik sağlıyor.
Markanın imzası olan arka LED farlara ek olarak gece-gündüz yanan 3’lü aslan pençesi izi de
SUV’nin teknolojik üstünlüğüne ve etkileyiciliğine güç katıyor.

(1) Full LED farlar daha az enerji harcayarak daha güçlü ışık sağlar. Versiyona göre sunulur.

(1) Motor tiplerine göre sunulabilir.
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SIRA DIŞI BİR DENEYİM.

PEUGEOT 3D i-COCKPIT®.

HER DETAYDA MÜKEMMELLİK.

Peugeot 3D i-Cockpit®(1)‘in sürüş konumu ile direksiyondaki etkileşim deneyiminizi zenginleştirin.
Sezgisel ergonomisi, kompakt direksiyonu, sesle kontrol edilebilen 10” HD(1) kapasitif dokunmatik ekranı ve
yapılandırılabilir 3D dijital gösterge paneli(1) ile benzersiz sürüş keyfini keşfedin.

Peugeot SUV 2008’in iç döşemesi için kaliteli malzemeler ve orijinal tonlar özenle seçildi. Ortaya sportif şıklığa
sahip üst düzey bir tasarım çıktı. Kumaş, yarı deri veya Nappa deri döşemeler (1) siyah tavan kaplaması(2) ve
yüksek kalite deri direksiyon simidi(1) iç mekanın estetiğini zirveye çıkarıyor. SUV’nizin iç mekan tasarımını
kişiselleştirmeye ne dersiniz? Unutmayın, iç mekanın şık çizgilerini geliştirmek için önerilen
8 renkten(2) bir ambiyans seçebilirsiniz.
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(1) Versiyona göre standart olarak sunulur ya da mevcut değildir.

(1) Versiyona göre değişiklik gösterir veya opsiyon olarak sunulur.
(2) Versiyona göre standart olarak sunulur.
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ULTRA AKILLI SUV.
ARTIRILMIŞ HASSASİYET.
3D dijital gösterge paneli(1), sürücünün görüş alanında navigasyon ve sürüş yardımı gibi sürüşle ilgili tüm
bilgileri, kademeli ve yapılandırılabilir iki okuma seviyesi ile görüntüler. Hız ve güvenlik uyarıları gibi en önemli
veriler, dikkatinizi daha hızlı çekmek için bir hologram şeklinde yansıtılır.
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(1) Versiyona göre standart olarak sunulur ya da mevcut değildir.

Seyahatinizi 10” kapasitif HD dokunmatik ekranda(1) veya 3D dijital gösterge panelinde(1) takip edebilirsiniz.
Mirror Screen(2) özelliğini kullanarak en sevdiğiniz akıllı telefon uygulamalarınızı dokunmatik ekrana
yansıtarak bağlantıda kalabilirsiniz.
Akıllı telefonunuzu, orta konsoldaki özel kablosuz şarj alanında(1) şarj edebilirsiniz. Küçük bir hatırlatma;
yolcular için de önde ve arkada USB(3) bağlantıları Peugeot SUV 2008’de yer alıyor.
(1)
Versiyona göre standart olarak sunulur ya da mevcut değildir. (2) Mirror Screen özelliği akıllı telefon uygulamalarını dokunmatik ekrana yansıtmanıza
yardımcı olacak şekilde standart olarak sunulur. Mirror Screen özelliği, Android Auto (Android telefonlar için), Apple CarPlayTM (iOS telefonlar için) veya
MirrorLink® teknolojisi ile (MirrorLink® uyumlu Android telefonlar için) çalışır ve mobil veri kontratınıza tabidir. Araç hareketsizken veya hareket halindeyken
duruma göre yalnızca bu üç sertifikalı uygulama çalışır. Bazı özellikler hareket halindeyken devre dışı kalır. Akıllı telefonunuzda ücretsiz olarak kullanılabilen
bazı içerik türleri, Android Auto, Apple CarPlayTM veya MirrorLink® sertifikalı eşdeğer bir uygulamayla kullanımda abonelik gerektirebilir. Daha fazla bilgi
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için ülkenizin PEUGEOT web sitesini ziyaret edin. (3) Versiyona bağlı olarak toplam 4 adede kadar USB-A ve USB-C tipi bağlantı mevcuttur.
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GENİŞ AÇILI GÖRÜŞ.

PÜRÜZSÜZ SES İÇİN FOCAL® SES SİSTEMİ.

Peugeot SUV 2008’in geniş açılır tavanı, yolcu bölmesine bolca güneş ışığı girmesini sağlıyor.
Arka koltuktakiler dahil tüm yolcular güneşin tadını sonuna kadar çıkarıyor.

Sevdiğiniz müziği, seçkin ve premium Hi-Fi FOCAL® (1) sisteminin berraklığıyla harmanlanan
Peugeot SUV 2008’de dinlemeye ne dersiniz?
Yolcu kabininde konumlanmış merkezi hoparlör, 4 tweeter, 4 woofer ve subwoofer dahil olmak üzere
10 hoparlör, siz ve sevdikleriniz için yerleşik
Hi-Fi deneyiminin sınırlarını aşan zengin, derin ve dinamik bir müzik deneyimi sunuyor.

(1)

FOCAL, Hi-Fi çözümlerin üretiminde dünya lideri olan bir Fransız markasıdır. Versiyona göre opsiyon olarak sunulur.
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KONFORLU İÇ MEKAN.

GENİŞ VE ERİŞİMİ KOLAY BAGAJ.

Peugeot SUV 2008’in dinamik çizgileri(1) ile sizi sarmalayan koltuklarında yerinizi almaya hazır mısınız?
Ön koltuklar, elektronik kontrollü olmakla beraber ısıtma ve masaj özelliklerini de barındırıyor(1).
Tüm yolcularınıza daha fazla konfor ve alan sunmanız için arkadaki iç mekan alanı maksimum düzeye çıkarıldı.
Stratejik olarak yerleştirilmiş çeşitli saklama bölümleri de unutulmadı.
Son olarak, üst sınıfı aratmayan ses yalıtımının kalitesini takdir edebilirsiniz.

Peugeot SUV 2008’in bagaj hacmi, alçak bir yükleme eşiği ve genişliği ile sizi bekliyor. İhtiyaçlarınıza göre
ayarlanabilen geniş bir taşıma hacmi(1) sunmak için katlanabilir arka koltuk ile birleşiyor. Çift katlı bagaj
zemini(2) yüksek konuma getirildiğinde eşya yükleyip indirmeniz daha çabuk ve
daha kolay hale geliyor. Düşük konumdayken bagaj hacmi büyüyor.

(1)
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(1)

Versiyona göre opsiyon olarak sunulur ya da mevcut değildir. Masaj ve elektronik kontrol özellikleri yalnızca sürücü koltuğuna özgüdür.

Bagaj bölümü 434 litre (VDA) hacim sunar ve arka koltuğun sırt kısmı katlanmış halde iken 1496 litreye kadar genişleyebilir.
(2)
Versiyona göre standart olarak sunulur veya mevcut değil.
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Y E N İ N E S İ L S U V.

YARI OTONOM BİR DENEYİMİN TADINI ÇIKARIN.

HAREKET ALANINIZI GENİŞLETİN.

Peugeot SUV 2008’de, yarı otonom bir deneyim sunan Peugeot Drive Assist Plus(1) gibi markanın
en yeni teknolojik özellikler sizi bekliyor.
Şerit konumlandırma sistemi(2) ve Stop & Start(3) özelliğine sahip Adaptif Cruise Control Sistemi ile
hızınızı otomatik olarak öndeki araca göre uyarlayarak güvenli durma mesafesini koruyor.

Advanced Grip Control(1) teknolojisi ile Peugeot SUV 2008’in yol tutuşunu hava ve yol koşullarına uygun
olarak üç moddan birini seçerek yönetebilirsiniz.
Yokuş İniş Destek Sistemi(3) de dik yokuşlarda hızınızı ayarlamaya yardımcı oluyor.

Versiyona göre standart olarak sunulur ya da mevcut değildir.
(2) Sistem sürücü tarafından seçilen şerit konumunu korur.
(3) Sistem ön tamponun ortasında bulunan radarı ve ön camın üstündeki kamerayı kullanır.
(1)
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(1)

Özel sürüş sistemi. Versiyon ve motor tipine göre opsiyon olarak sunulur.
(2)
Kum, çamur, kar.
YİK (HADC): Yokuş İniş Kontrolü. Versiyon ve motor tipine göre sunulur.

(3)
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HEYECAN
U YA N D I R A N
SEÇİM.

(1) Full LED farlar daha az enerji harcayarak daha güçlü ışık sağlar. Versiyona göre sunulur.

SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ.
Arzularınıza özgürce hükmetme şansı verin,
kendinize seçme özgürlüğü tanıyın.
Tüm ihtiyaçları, kullanımları karşılamak için tasarlanan
yepyeni ve modüler platformu sayesinde
Peugeot SUV 2008; benzinli veya dizel olarak sizi bekliyor.
Aydınlatma, yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonları
bakımından çok sıkı şartlara uygun olarak geliştirilen bu
yeni platform, markaya özgü en iyi bilgi birikiminin yanı
sıra; yol tutuşu, manevra kabiliyeti, akustik ve
termal konfor açısından üstün performans sunuyor.
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YÜKSEK VERİMLİ MOTOR SEÇENEKLERİ.

AKICI VE ESNEK BİR SÜRÜŞ.

Stop & Start özelliği ve partikül filtresi ile donatılmış güçlü ve verimli Euro 6d tip motorlar arasından(1)
seçim yapabilirsiniz:
BlueHDi dizel veya PureTech benzinli motorlar.

Esnek ve seri EAT8(1) 8 ileri otomatik şanzıman elektronik kontrollüdür
ve direksiyon simidindeki vites kulakçıklarına sahiptir. Quickshift
teknolojisiyle, özellikle düşük hızlarda gelişmiş sürüş konforu ile birlikte
akıcı vites geçişleri sağlar.

YAKIT TÜKETİMİ VE CO2 EMİSYONLARI.
• NEDC(1) değerleri: Yakıt tüketimi: 3,7 ile 4,8 karma kullanım, 3,3 ile 4,2 şehir dışında ve 4,3 ile 5,8 şehir içinde, NEDC (l / 100 km) - CO2 emisyonu (karma),
NEDC: 98 ila 109 (g/km).
(1)
Yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleri yeni WLTP yönetmeliği (AB Yönetmeliği 2017/948) kullanılarak hesaplanmış ve değerler diğer otomobillerle
karşılaştırılmak üzere NEDC’ye dönüştürülmüştür.
Daha fazla bilgi için lütfen satış noktanız ile iletişime geçin. Bu değerler yol şartlarını, sürüş stilini, ekipman ve seçenekleri göz önünde bulundurmaz ve farklı
lastiklere göre değişkenlik gösterebilir
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(1)

Efficient Automatic Transmission 8. motor tiplerine göre sunulur.
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KENDİ DOKUNUŞLARINIZI EKLEYİN.

(1) Full LED farlar daha az enerji harcayarak daha güçlü ışık sağlar. Versiyona göre sunulur.

HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRIN.
1

2

3

4

Bu kullanışlı ve şık aksesuarlar, Peugeot SUV 2008’deki konforunuzu
ve güvenliğinizi daha da artırmak için tasarlanmıştır.
Bu aksesuarlara bayinizden ve web sitemizden ulaşabilirsiniz.
https://www.peugeot.com.tr/satis-sonrasi-hizmetleri/aksesuarlar/
binek-arac-aksesuarlari.html

1 - Bagaj havuzu
2 - Tavan barı üzeri bisiklet taşıyıcı
3 - Köpek paravanı
4 - Çocuk koltukları
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1

2

3

4

S P O R T İ F Z A R A F E T.
Peugeot SUV 2008’in iç döşemesi(1) için kaliteli
kumaşlar özenle seçilmiştir.
Her bir döşeme mevcut renk kombinasyonları ile
size zarif ambiyanslar sunar.

1. Pneuma Siyah kumaş
2. Traxx Gri kumaş ve Mavi
Yarı deri
3. Capy kumaş ve Siyah Yarı
deri
4. Nappa Deri Döşeme
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(1) Full LED farlar daha az enerji harcayarak daha güçlü ışık sağlar. Versiyona göre sunulur.

YETKİLİ SERVİSLER VE
HİZMETLER
ÜRETİCİ GARANTİSİ
Peugeot’da kalite, aynı zamanda bir
yaşam tarzıdır. Yeni aracınız Türkiye’de
üretim hatalarına karşı kilometre sınırı
olmaksızın 2 yıl boyunca yedek parça
ve işçilik garantisi altındadır. Boya üretici
garantisi binek araçlar için 3 yıl ve ticari
araçlar için 2 yıldır. Paslanmaya karşı üretici
garantisi ise binek araçlar için 12 yıl ve ticari
araçlar için 5 yıldır.
MYPEUGEOT HER ZAMAN YANINIZDA
Bir Peugeot sahibi olmanın tüm
avantajlarından yararlanmak için mobil
telefonunuza ücretsiz MyPeugeot
uygulamasını indirebilirsiniz.
Peugeot’unuzun tüm bilgileri, en yakın
Yetkili Servis, ortalama kullanım ve yakıt
tüketim bilgileri, kişiselleştirilmiş fırsatlar
ve daha bir çok avantaj artık MyPeugeot
uygulaması ile her zaman yanınızda.
PEUGEOT SERVİS SÖZLEŞMELERİ
Artı Garanti ve Full Servis, kafanızın
rahat olması için 2 özel formül. Arıza
durumunda yardım hizmetinden onarıma,
aşınan parçaların değiştirilmesinden
bakıma kadar, aracınız üzerindeki
müdahale seviyesini siz seçersiniz ve
her zaman Peugeot kalite garantisinden
yararlanırsınız. Ve tam bir özgürlük dünyası
size açılır.
PEUGEOT KASKO
Peugeot özel hizmetler gamını
tamamlayan Peugeot Kasko, özel olarak
güvenliğiniz için düşünülmüş tam
kapsamlı bir sigorta poliçesi sunuyor ve
güveninize layık bir hizmet kalitesi ve
mevcudiyet sunmak için sürekli müşteri
odaklı kalıyor. Peugeot Kasko ile, alışılmış
Peugeot satış noktanızda veya bir başka
yetkili Peugeot servisinde orijinal yedek
parçalarla ve üretici garantisine uygun
olarak onarımların yapılması güvencesine
sahip olursunuz. Satış noktanızdan
ücretsiz ve kişisel bir fiyat teklifi isteyiniz.

38

PEUGEOT ASSISTANCE
Tek bir aramayla Türkiye ve tüm Avrupa’da
beklenmedik durumların üstesinden
gelirsiniz. Peugeot Assistance size günde
24 saat, yılda 365 gün göz kulak olur.
PEUGEOT ORİJİNAL YEDEK PARÇA
GAMI
Kalite, güvenlik ve güvenilirlik, PEUGEOT
orijinal yedek parçalarımızın her biri
güvenliğiniz için titizlikle test edildi ve
kontrol edildi. Orijinal yedek parçalarımız
katılımcı Peugeot Yetkili Servisleri’nde bir
yıllık satış garantisinden yararlanır.
PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ
Aracınızın bakım ve onarımı Peugeot yetkili
servislerinde, Peugeot’nuza mükemmel
adapte olan orijinal yedek parça kullanan
profesyoneller tarafından güvence ile
gerçekleştirilir.
Peugeot Assistance beklenmedik
durumlarda çözüm sunar. Arıza ve kaza
durumunda, 8 yaşına kadar aracınıza
yardım hizmeti sunulur.
PEUGEOT PROFESYONEL
Otomobil filoları hizmetinde yeni bir
yaklaşım. Araç parkınızın yapısı ne olursa
olsun, size model, finansman, bakım,
yönetim şekli seçimi sunuyoruz. Lütfen
Peugeot satış noktanızdan bilgi edinin.
PEUGEOT BOUTIQUE
Aracınız için özel olarak tasarlanmış zengin
Peugeot orijinal aksesuar ve donanım
gamı. Ayrıca kendinize veya sevdiklerinize
hediye etmek için Peugeot imaj ürünleri
çeşidi.
PEUGEOT İNTERNET
Peugeot’yu internet üzerinden keşfedin,
adresimizi tıklayın:
http://www.peugeot.com
Yada Peugeot Türkiye sitesine doğrudan
ulaşabilirsiniz: http://www.peugeot.com.tr

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ
Groupe PSA adına, global bir araştırma
şirketi, otomobilinizde gerçekleştirilen bir
satış sonrası hizmetini izleyen günlerde
sizinle e-posta veya SMS yoluyla temasa
geçerek, memnuniyetinizi ölçümleyebilir.
Anket sorularına cevap vererek, Peugeot
Yetkili Servisleri’nin hizmet kalitesinin
arttırılmasına katkı vermiş olacaksınız.
Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu
dokümanın basımı sırasında mevcut olan
teknik özellikler bazında oluşturulmuştur.
Sunulan donanımlar versiyonlara göre
standart veya opsiyon bulunmaktadır.
Sürekli ürün geliştirme politikası
çerçevesinde, Peugeot teknik özellikleri,
donanımları, opsiyonları ve renkleri
her zaman değiştirebilir. Günümüzün
fotoğraf çekme teknikleri renklerin
canlılığını hassasiyetle görüntülenmesini
sağlamayabilir. Her türlü açıklama veya ek
bilgi için, lütfen Peugeot satış noktanıza
başvurun. Bu katalogdaki ürünler GROUPE
PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş.’nin açık
ön izni olmadan çoğaltılamaz.

