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O piloto automático inteligente da nova versão Griffe Pack faz tudo por você automaticamente: controla a velocidade, reduz e freia.
O sistema diminui a velocidade e até para completamente, de acordo com a distância do veículo à frente. 

O QUE JÁ ERA UM SUCESSO
FICOU AINDA MAIS SURPREENDENTE



Active Safety Brake 
Antecipa situações em que você não consegue reagir a tempo. O sistema identifica obstáculos à frente do veículo e emite alertas
de diferentes níveis. Se não houver reação do motorista, o carro freia automaticamente. A tecnologia funciona se o veículo estiver
a uma velocidade de até 80 km/h.



Sistema de Ponto Cego Ativo
O Sistema de Ponto Cego Ativo identifi ca tudo que está fora do campo de visão do motorista. Por meio de sensores de ultrassom laterais, 
a tecnologia emite um alerta luminoso no retrovisor caso haja algum veículo no ponto cego. Além disso, o sistema corrige a trajetória se 
houver risco de colisão.



Leitura automática das placas de velocidade 
O Leitor de Sinalização de Velocidade detecta e lê as placas da via. A tecnologia exibe a informação no painel e sugere que você adapte 
a velocidade do seu Piloto Automático Inteligente. A leitura é tão eficiente que consegue identificar a diferença entre a sinalização para 
veículos leves e pesados.



Sistema de Correção e Alerta de Permanência em Faixa 
O Sistema de Correção e Alerta de Permanência em Faixa ajuda o motorista a se manter na sua pista. A tecnologia alerta o condutor 
caso ele saia da sua faixa involuntariamente, além de evitar ultrapassagens que não podem ser realizadas.



Um alerta para quando você estiver cansado
O Detector de Fadiga lembra o motorista de fazer uma pausa para descanso após longas horas ao volante. O sistema emite alertas 
quando o motorista está dirigindo há mais de duas horas a uma velocidade superior a 65 km/h. Além disso, atua junto com o Sistema de 
Permanência em Faixa e identifica se o condutor sai de sua pista com frequência.



Muda do farol alto para o baixo automaticamente 
O Assistente de Farol Alto alterna entre a luz alta e a luz baixa automaticamente. O sistema identifica se há algum veículo à frente ou na 
direção oposta, mudando para a iluminação baixa. A tecnologia reconhece também as condições de iluminação da via.



A melhor experiência de dirigir chegou à era digital 
O PEUGEOT i-Cockpit® 2.0 proporciona uma experiência amplificada de dirigir. O design interior foi pensado para uma condução
mais estimulante: o volante SportDrive foi redesenhado, reforçando seus atributos e integrando novos comandos ainda mais intuitivos.
O seletor de marchas por impulso elétrico, com aletas atrás do volante, contribui para a facilidade e o conforto na direção.



Carregador de celular sem fio
Tecnologia exclusiva no mercado, que permite o carregamento do smartphone por indução magnética, sem a necessidade de fios.*
* Verifique a compatibilidade do aparelho celular.



Dirigir nunca foi tão confortável
Inédita tecnologia de massagem nos bancos dianteiros. São 8 pontos de massagem e 5 programações diferentes de estímulo.



Olhos na estrada. A tecnologia do cluster digital customizável de 12,3” facilita e amplia a experiência de condução. É 100% digital e 
posicionado acima do volante, bem na linha de visão do condutor. Os diferentes modos de visualização do painel são acionados por 
meio dos comandos situados no volante.



Conectividade ao alcance das mãos. A central multimídia touchscreen de 8” é dotada de tecnologia capacitiva como os smartphones, 
o que a torna mais reativa e fácil de usar. Reúne ao alcance das mãos os sistemas de espelhamento Apple CarPlay e Google Android 
Auto, ajuste de funções do veículo e comandos do ar-condicionado bi-zone.



Sensação de liberdade ampliada 
O teto solar panorâmico tem dimensões generosas, que permitem o máximo de luminosidade e bem-estar. O painel móvel amplia ainda 
mais a sensação de liberdade. É equipado com uma cortina de teto que combina com o revestimento e com o Ambient Light (guias azuis 
de LED), completando a ambientação interna.



Potência e economia na mesma velocidade 
O Novo SUV Peugeot 3008 combina as tecnologias de uma plataforma inovadora, motor turbo e câmbio automático de 6 marchas para 
oferecer uma eficiência exemplar: motor 1.6 THP, arquitetura otimizada, redução de peso inovadora e baixo consumo de combustível.



Força e personalidade
Um verdadeiro SUV: o equilíbrio perfeito entre elegância e robustez. Na frente, os admiráveis detalhes cromados da grade, posicionados 
entre os sofisticados faróis de full LED. Atrás, a faixa negra complementa as modernas lanternas traseiras de LED em forma de garra, que 
conferem um visual  mais agressivo ao carro.

Segurança e tecnologia em todos os momentos
O Novo SUV Peugeot 3008 oferece inúmeras tecnologias que proporcionam mais segurança, praticidade e conforto para você.

VisioPark 
Câmera 180º na tampa do porta-malas, para mais eficiência ao estacionar. 



A Peugeot quer oferecer a você a melhor experiência, seja dirigindo um de nossos carros ou no atendimento oferecido em nossas concessionárias.
Por isso, criamos o Peugeot Total Care, uma iniciativa pioneira no mercado que visa estabelecer uma relação transparente

e de total confi ança com os clientes.

RESPEITO AO SEU TEMPO
Seu carro na ofi cina pelo tempo combinado. Você com mais tempo.

ENTREGAMOS COM EXCELÊNCIA
Equipamentos de última geração e um serviço de confi ança.

EM SERVIÇOS DE REVISÃO AGENDADA, ENTREGAMOS SEU VEÍCULO 
EM ATÉ 24H. SE NÃO CUMPRIRMOS O PRAZO, VOCÊ NÃO PAGA.

REALIZAMOS CONTROLE DE QUALIDADE EM 100% DOS VEÍCULOS 
QUE PASSAM EM NOSSAS OFICINAS.

ENTREGAMOS SEU VEÍCULO NA DATA E NA HORA COMBINADAS. ENTREGAMOS SEU VEÍCULO LAVADO APÓS A REVISÃO.

Em virtude de uma política de melhoria constante do produto, a Peugeot pode modifi car, a qualquer momento, as características técnicas, os equipamentos, as opções e as cores. As técnicas atuais de reprodução fotográfi ca não permitem 
reproduzir fi elmente a luminosidade das cores. Para quaisquer elementos mais precisos ou informações complementares, dirija-se a um ponto de venda Peugeot.

*3 anos de garantia de fábrica
sem limite de quilometragem.



A Peugeot quer oferecer a você a melhor experiência, seja dirigindo um de nossos carros ou no atendimento oferecido em nossas concessionárias. 
Por isso, criamos o Peugeot Total Care, uma iniciativa pioneira no mercado que visa estabelecer uma relação transparente

e de total confi ança com os clientes.

TOTAL TRANSPARÊNCIA
Transparência no valor da fatura e na relação com você.

CUIDAMOS DE VOCÊ
Assistência total para você e seu carro. Nós garantimos.

EMPRESTAMOS OUTRO VEÍCULO PEUGEOT ATÉ O SEU FICAR PRONTO 
NOS CASOS EM QUE O REPARO ULTRAPASSE 4 DIAS, MESMO SE SEU 
VEÍCULO ESTIVER FORA DA GARANTIA .

GARANTIMOS SERVIÇO DE REBOQUE GRATUITO, 24H POR DIA ,
DURANTE 8 ANOS, EM CASOS DE PANE OU COLISÃO.

SE NÃO CUMPRIRMOS ALGUM COMPROMISSO, VOCÊ PODE ACIONAR
O SAC PEUGEOT PELO 0800 703 24 24.

TRANSPARÊNCIA NOS PREÇOS DAS REVISÕES PREÇO FIXO - CUMPRIMOS 
O QUE DIVULGAMOS.

RESPEITO AO VALOR DA FATURA. GARANTIMOS O VALOR DO ORÇAMENTO 
OU PAGAMOS A DIFERENÇA.

APRESENTAMOS TODAS AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS DO VEÍCULO
 NO MOMENTO DA ENTREGA.

ACESSE PEUGEOT.COM.BR/ TOTALCARE E SAIBA MAIS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

MOTOR E PERFORMANCE

TRANSMISSÃO

DIREÇÃO

Número de cilindros 4

Torque máximo N.m (kgfm)/rpm 240 (24,5)/1.400

Cilindrada (L) 1.6 Turbo

Velocidade máxima (km/h)* 206

Número de válvulas/cilindro 16

Alimentação Injeção direta

Potência máxima cv/rpm 165/6.000

0 a 100 km/h (s)* 8,9

Câmbio
Tração

Automático (6 frente e 1 ré)

Direção Com assistência elétrica progressiva

Dianteira
Rodas independentes, pseudo McPherson, com barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores 

hidráulicos pressurizados

Rodas semi-independentes, com barra de dois braços deformável, barra estabilizadora, molas helicoidais e 
amortecedores hidráulicos pressurizados

Traseira

SUSPENSÃO
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Dianteira

NOVO 3008 GRIFFE PACK NOVO 3008 GRIFFE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

VOLUME DO PORTA-MALAS (LITROS)

DIMENSÕES*

Dianteiros (mm) Discos ventilados

Pneus

Peso vazio em ordem de marcha

235/50 R19

1.567

Traseiros (mm) Discos

Combustível Gasolina

Banco traseiro em posição normal 520 litros

Comprimento (mm) 4.447

Largura (mm) 2.098
Altura (mm) 1.625
Entre-eixo (mm) 2.675
Altura livre do solo (mm) 226

NOVO 3008 GRIFFE PACK

COMBUSTÍVEL

PNEUS

MASSA (KG)*

FREIOS

PRETO PERLA NERA CINZA ARTENSE METALLIC COPPER BRANCO NACRÉ
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NOVO 3008 GRIFFE



P E U G E O T RECOMENDA TOTAL

Todos os veículos Peugeot estão de acordo com o PROCONVE, Programa de Controle 
de Poluição do  Ar por Veículos Automotores. Este catálogo é válido no ano de 2018. 
Em  função de  melhorias/alterações/substituições  ou cancelamento  de  itens  ou 
versões,  recomendamos  que  as características  técnicas  comerciais vigentes  no 
momento de sua consulta sejam ratificadas no site peugeot.com.br.

Agende um Emotion Drive na concessionária.
facebook.com/peugeotbrasil

NO TRÂNSITO, A VIDA VEM PRIMEIRO.

NOVO SUV PEUGEOT 3008
NUNCA UM SUV FOI TÃO LONGE.




