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Heyecan veren sürüş keyfi, asaletten ilham alan tasarımı, ödün
verilmeyen kalite anlayışıyla PEUGEOT,  her modelinde sürücü ve
yolcularına ayrıcalıklı deneyimler sunuyor.  

SUV (Sport Utility Vehicle - Spor ve Hobi Aracı) segmentinde fark
yaratan Yeni SUV PEUGEOT 2008, bu anlayışın en yeni ürünü. 
Güçlü SUV görünümü ile sağlamlığı ve ileri teknolojiyi bir araya getiren
tasarımı sizi, bambaşka bir boyuta taşıyor.

PEUGEOT 2008
YENİ SUV



Yeni SUV PEUGEOT 2008, güçlü karakterinin yanında yenilikçi ön yüzü ile hem sportif hem
karizmatik bir görünüm sunuyor. 

Estetiği, güç ve sağlamlıkla birleştiren bu görünüm, SUV segmentinin kodlarını taşıyor.
Geniş çamurlukları ve dik konumlanmış panjuru araca güvenilir bir duruş kazandırırken;
tavan barları, kademeli tavan yapısı ve arka spoiler’ı sofistike bir dokunuş sağlıyor.

YÜKSEK ÇEKİM
GÜÇLÜ
SUV



Yeni SUV PEUGEOT 2008’in dinamizmi
LED gündüz farları ile vurgulanıyor. 
Ön bölümde, tamponun içine
konumlanmış farlar, krom ile siyahı
birleştiren tasarımlarıyla 2008'e aslan
bakışını kazandırıyor.

PEUGEOT tasarımının gerçek kimliğini
oluşturan aslan pençesi, arka stop
lambaları üzerinde bulunan LED’ler
sayesinde belirgin bir 3D efekti sunuyor.
Bu büyüleyici pençe izleri geniş hacimli
ve işlevsel bagaj kapısını barındırıyor.  

SUV
CAZİBESİ



308 GTi‘dan alınan yeni ultimate kırmızı rengi, 
Yeni SUV PEUGEOT 2008’in güçlü karakterini yansıtıyor.

Üst gövdeyi oluşturan krom cam çıtaları, tavan barları ve cam üstü
rüzgarlık (spoiler) gibi parçalar, aracın zorlu yol şartlarına uyum sağlama
kapasitesini vurguluyor. Bu parçaların oluşturdukları kontrast aracın
yüksekliğini ve heybetli görünümünü gözler önüne seriyor.

GÜÇLÜ
SUV 
YAPISI



PEUGEOT i-Cockpit® direksiyon
başında geçirilen her anı eşsiz bir
deneyime dönüştürüyor. Dikkati ve
konsantrasyonu canlı tutan yalın
sürücü bölümü, sizde tekrar
direksiyona geçme arzusu
uyandırıyor. Kompakt direksiyon
simidi sayesinde daha küçük kol
açıklığı ve daha alçağa uzanan ellerle,
daha çevik ve güvenli bir sürüş tarzı
oluşuyor.

Mavi LED’lerle çerçevelenen gösterge
tablosundaki temel sürüş verilerine
gözleri yoldan ayırmadan
erişilebiliyor.  Bu sayede güvenli bir
sürüş avantajı sağlanırken başın dik
durması sürüş yorgunluğunu azaltıyor.
Üzerinde tam kontrol sağlayan 7’’
dokunmatik ekran da bağlantı
özellikleri ve kullanım kolaylığı ile
eşsiz sürüş deneyimini tamamlıyor.

BENZERSİZ
SUV HİSLERİ



ALIŞILMIŞ YOLLARDAN KAÇIŞ,
ONUNLA GÜNLÜK
YAŞAMINIZIN BİR PARÇASI
HALİNE GELİR.



YENİ UFUKLARI
KEŞFEDİN

Yeni SUV PEUGEOT 2008 yine yeniden macera dolu bir yolculuğa çıkma
arzusu uyandırıyor. Girdiğiniz her yolda, gücünü kullanarak zorlu doğa
koşullarının üstesinden kolaylıkla gelecek.  

PEUGEOT i-Cockpit® ve teknolojik donanımların desteklediği mükemmel
sürüş özellikleri ile size eşsiz duygular yaşatıyor. Sezgisel, çevik, güvenli… 

Yeni SUV PEUGEOT 2008’in direksiyonunda artık vazgeçemeyeceğiniz
bir sürüş keyfi yaşayacaksınız.



SUV segmentinde benzeri olmayan iç mekanın prestijli
detayları, hassas işçiliği ve üst düzey malzeme kalitesini
ön plana çıkaran aydınlık ambiyansı, eşsiz bir yolculuk
hissi yaşatıyor.  

Koltuğunuza konforlu bir şekilde oturarak,  geniş camlı
yüzeyler aracılığı ile dışarıdan gelen bol ışıkla aydınlanan
PEUGEOT i-Cockpit®’i  keşfediyorsunuz. Gösterge paneli
çerçevelerinde ve cam tavan kenarlarında mavi
LED’lerden oluşan ambiyans ışıklandırması üst düzey
sürüş deneyimi sunuyor.

RAFİNE
TASARIM...
İLERİ
TEKNOLOjİ...



EAT6

1750 d/d’dan itibaren 205 Nm 

1750  - 5500 d/d

200 bar

240.000 d/d

4,8

110

PureTech Üç Silindirli Benzinli Motor
Modüler ve kompakt, verimli ve yüksek performansı olan bu
motor, yüksek teknoloji ile geliştirilmiştir. Düşük devirlerden
itibaren canlı karakteri ile pazarın en iyileri arasında yer
alarak eşsiz sürüş keyfi sunuyor ve mükemmel bir düşük
devir tork/güç oranı veriyor. Benzer güç ve tork değerlerine
sahip 4 silindirli motorlara göre yakıt tüketimlerinin ve CO2
emisyonlarının %25’e kadar azaltılmasına olanak sağlıyor.

Yeni EAT6 (Efficient Automatic Transmission/ Verimli tam
otomatik şanzıman) otomatik vites kutusu ile eşleşen 1.2L
PureTech 110 S&S EAT6 turbo versiyonu, sadece 110 g/km
CO2 emisyonu vermesiyle segmentte benzinli otomatik
araçların referansı haline gelmiştir.

e-HDi ve Stop&Start teknolojisi
Yeni SUV Peugeot 2008 ile dizel (e-HDi) ve benzinli motorlarda
Stop&Start teknolojisi sunuluyor. Hızlı, etkin ve sessiz bu yeni nesil
Stop&Start sistemi, motoru durdurup anında ve titreşimsiz olarak
yeniden çalıştırarak titizlikle kontrol edilen yakıt tüketimi ve CO2
emisyonlarını maksimum sürüş keyfi ile birleştiriyor.

1,2L PureTech 110 S&S EAT6

VİTES KUTUSU

MAKSİMUM TORK

MAKSİMUM TORK ARALIĞI 

YÜKSEK BASINÇLI DİREKT ENjEKSİYON 

YÜKSEK VERİMLİ TURBO 

KARMA TÜKETİM (L/100 km) (1)

KARMA CO2 EMİSYONLARI (g/km)

ETG6 Otomatik

1750 d/d’dan itibaren 230 Nm 

1750  - 5500 d/d

3,8

98

1.6 e-HDi 92hp S&S ETG6

VİTES KUTUSU

MAKSİMUM TORK

MAKSİMUM TORK ARALIĞI

KARMA TÜKETİM (L/100 km) (1)

KARMA CO2 EMİSYONLARI (g/km)

S&S: Stop & Start teknolojisi.

MOTOR SEÇENEKLERİ 

e-HDi S&S



GRIP
CONTROL®

Çok yönlü ve esnek Grip Control® çekiş sistemi, ESP ile birlikte
çalışarak ön tekerlekler üzerine etki gösteriyor ve zemine bağlı
olarak çekişi maksimize ediyor. Sistem dizel manuel ve benzinli
otomatik (110hp) versiyonlarda bulunuyor.

Grip Control sistemi konsolun orta bölümündeki düğme ile
kumanda ediliyor. Hareket halinde  değiştirilebilen 5 farklı
sürüş modu belirtilen yol şartlarına göre sistemin çekişi
otomatik olarak ayarlamasını sağlıyor.

•Standard Mod
• Normal yol koşullarına adapte ediliyor.
• Düşük patinaj oranı sunuyor.

• Kar Modu
• Ön tekerleklerin her birinin patinajını, karşılaşılan anlık tutunma 

  koşullarına göre adapte ediliyor.
• 50 km/h’den itibaren  otomatik olarak standart moda geçiyor.

•Kum Modu
• Sıkı olmayan zeminlere adapte ediliyor.
• İlerlemeyi sağlamak için iki ön tekerlek üzerinde patinajı eş zamanlı 

  olarak engelleniyor.
• 120 km/h’den itibaren  otomatik olarak standart moda geçiyor.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

•Arazi Modu
• Kaygan yollara ve zeminlere adapte ediliyor.
• Mümkün olan maksimum torku, tutunan tekerlek üzerine transfer

  ederek aracın rahat kalkışını sağlıyor.
 • Bu mod Kilitli Diferansiyele (DLC) benzer etki yapıyor.
 • 80 km/h’den itibaren otomatik olarak standard moda geçiyor.

•ESP Off  Modu 
• ESP ve Grip Control® tamamen  devre dışı kalıyor.
• 50 km/h’ye kadar sürücü çekişi bağımsız olarak kontrol ediyor.



TEKNOLOjİK
SUV

Süspansiyon ve yürüyen aksam 
Yeni SUV PEUGEOT 2008’de yaylar, amortisörler, viraj demiri, ön
takım ve arka dingil ayrı motor seçeneklerinde en yüksek
performansı verecek şekilde üretiliyor. Yolun konforlu bir şekilde
hissedilmesini sağlayan kompakt direksiyon simidi ile birleşen bu
özellikler sayesinde yol tutuş ve sürüş keyfi mükemmelleştiriliyor.

Kompakt SUV 2008’in her parçasında değerli metaller kullanılarak
imal edilmesi sayesinde ağırlık kontrol altında tutularak sadece
1.045kg'dan başlaması sağlandı.  

Motor ve şanzıman seçeneklerine göre 4 farklı süspansiyon sistemi
kullanılması sürüş özelliklerinin mükemmelleşmesini sağlıyor ve
motor ve şanzıman seçeneklerine göre dört farklı süspansiyon
tanımı sayesinde size mükemmel sürüş özellikleri sunuyor.  

EAT6 Tam Otomatik Şanzıman 
Yeni SUV PEUGEOT 2008 1.2L PureTech 110 S&S versiyonunda tüketimi minimize eden ve sürüş hissini
güçlendiren  6  ileri tork konvertörlü tam otomatik vites kutusu bulunuyor. 

EAT6 şanzıman yüksek teknoloji ile üretilmiş tork konvertörü ile son derece sarsıntısız vites geçişleri sağlıyor.  

Quickshift Teknolojisi
Quickshift Teknolojisi ile 400ms’nin altında gerçekleşen vites değişimleri sayesinde 2008 rakiplerinin ilerisinde
performans değerleri sunuyor.

Bu sisteme ek olarak geliştirme sırasında 

• Dahili sürtünmelerin azaltılması, 
• Kaymaları önlemek için, gerekli olan her seferinde kilitli konvertörün devreye girmesi gibi geliştirmeler
yapılıyor.

Yeni SUV PEUGEOT 2008, Quickshift Teknolojisinin sunduğu verimlilik ile manuel şanzımanlardaki kadar
başarılı bir performans sağlıyor.

Yakıt tüketimi ve egzoz emisyonlarında da manuel versiyonlarla yakın performans gösteren EAT6 sürücüsüne
mükemmel sürüş dinamikleri sunuyor.



Yeni SUV PEUGEOT 2008’de, teknolojik sürüş destek
sistemleri sürüş güvenliğine destek oluyor.

Şehir İçi Aktif Güvenlik Sistemi*
Active City Brake teknolojisi  30 km/h hızın altında şehir içi
kullanımda aracın önüne bir engel çıktığında sürücünün
müdahale etmemesi durumunda kazanın engellenmesini veya
ciddiyetinin azaltılmasını sağlar.

Ön camın üzerine takılmış olan kısa huzmeli bir lazer algılayıcı
(LIDAR teknolojisi) aynı yönde (aynı şeritte) seyreden veya
duran bir araç gibi engelleri algılıyor. Sistem, çarpışmayı
önlemek veya çarpışma hızını düşürerek olumsuz sonuçlarını
azaltmak için tam güçlü frenajı otomatik olarak belirler (10
m/s’ye kadar yavaşlama). 15 km/h hızın altında, bu sistem
otomatik olarak araç tamamen duruncaya kadar işlev görür ve
böylece önden giden araçla çarpışmayı tamamen
engellemeye çalışır.

Hava Yastıkları 
Çarpışma durumunda pasif güvenlik sistemi 2 ön, 2 yan, önde
ve arkada 2 perde olmak üzere toplam 6 hava yastığı yolcu
güvenliğini artırıyor.

ESP
Yeni SUV PEUGEOT 2008, standart olarak ASR (antipatinaj),
CDS (dinamik denge kontrolü), AFU (acil fren yardımı), ABS
(tekerleklerin kilitlenmesini önleme) ve EBD (elektronik fren
dağıtıcısı) fonksiyonlarını içeren ESP (Elektronik denge
Programı) ile donatılıyor.

Viraj Aydınlatması
Kısa veya uzun huzmeli farlarda, aracın hızı 40 km/h’nin
altındayken (şehir içinde, virajlı yollarda, kavşaklarda, park
manevraları sırasında...), sinyal lambasına basıldığında veya
direksiyon simidi belli bir açıyla döndürüldüğünde bu
fonksiyon ön sis farı huzmesinin virajın iç tarafını
aydınlatmasını sağlıyor.

* Güvenlik donanımları versiyona göre standart veya opsiyonel olarak

sunulmaktadır.

Park Assist ve Geri Görüş Kamerası*
Geri görüş kamerası, geri vitese geçildiğinde otomatik olarak
devreye giriyor. Bu durumda, geri viteste yapılan manevralarda
görünmeyen engelleri algılamak için aracın arka bölümündeki
görüntü ekranda beliriyor.

Bu fonksiyon bir park yerini algılayan ve kaldırım kenarında iki
araç arasındaki park yerine giriş ve çıkışta yardımcı olan aktif
park yardımı Park Assist sistemiyle de eşleşiyor. Bu sistem,
otomatik olarak kumanda eder ve sürücüye görsel ve sesli
bilgiler veriyor. 

Manuel şanzımanlı bir araçta sürücü gaz, fren, vites değiştirme
ve ileri-geri vites değiştirme işlemlerine kumanda ediyor.

SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ 



İnTerneT TeMeLLİ BAğLAnTıLAr
Yeni SUV Peugeot 2008, dokunmatik 7" ekran yardımıyla
uygun telefonlarla eşleşerek uygulamalar, fonksiyon ve
hizmetlerden kolayca yararlanılmasını sağlıyor.

Mirror Screen*
Mirror Screen fonksiyonu Mirrorlink® (1) veya Apple
CarPlayTM(2) uyumlu akıllı telefonunuzun** sürüş güvenliğini
etkilemeyen uygulamalarından aracın 7” dokunmatik ekranı
üzerinden yararlanmanızı sağlıyor. Optimal bir okunurluk ve
otomobilde tam güvenlik içinde kullanım amacıyla
uygulamalar sürüşe uyarlanmış özel bir arayüz ile
görüntüleniyor.

Akıllı telefon otomobile bir kablo vasıtası ile bağlandığında
hiçbir ek programa ihtiyaç duymadan Apple Carplay sistemi
çalışmaya başlayacaktır.

* Ülkelere ve donanım seviyesine göre, bu hizmet, standart veya opsiyon olabilir ya da mevcut olmayabilir.
** Sadece onaylı MirrorLink™ veya Carplay* uygulamaları duruma göre araç dururken veya seyir halindeyken çalışacaktır. Sürüş sırasında, ilgili uygulamaların bazı
işlevsellikleri yasaklanacaktır. Akıllı telefonunuz üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen bazı içerik türleri ücretli MirrorLink® veya Apple CarplayTM  gibi eşdeğer bir
uygulamaya abone olmayı gerektirir. Mirror Screen fonksiyonu ise operatör ile internet erişimi içeren bir telefon abonmanına sahip olmak kaydıyla, MirrorLink®
uyumlu Android altındaki telefonlar için MirrorLink® teknolojiyle ve İOS altındaki telefonlar için  Apple Carplay™ ile çalışır.  Daha detaylı bilgi için http://servicespeu-
geot.fr/decouvrir-mirror-screen/ 

[1]MirrorLink®, başlıca otomobil, mobil telefon  üreticilerini ve uygulama geliştirme firmalarını bir çatısı altında toplayan Car Connectivity Consortium tarafından
geliştirilmiş olan değişime açık bir iletişim protokolüdür.
(2)Apple CarPlayTM bir Apple iletişim protokolüdür.



ÇOK YÖnLÜ
SUV
Grip Control® çekiş sistemi, ön tekerlekler üzerine etki yaparak 2008’e farklı zemin türlerine
göre çok yönlü kullanım özelliği kazandırıyor. Orta konsol üzerinde yer alan kumanda
düğmesi ile kontrol edilen Grip Control®  sistemi, kış etiketli Mud&Snow (Kar ve çamur tipi)
lastiklerle Yeni SUV PeUGeOT 2008’in kullanım alanını genişletiyor.

Grip Control® sistemi ile sunulan lastikler, kış lastiği özelliği içermektedir. Bunu içerdiğinden
ayrıca kış lastiği almaya ve depolamaya gerek duyulmuyor.

Çok yönlü ve esnek Grip Control® sistemi, kontrolü sürekli olarak size bırakıyor. Standart
mod sayesinde işlev seçimini her an bu akıllı donanıma  bırakabilir ya da tutunma
koşullarına göre kumanda düğmesi  yardımıyla diğer dört moddan istediğinizi
seçebiliyorsunuz: Kar, arazi, kum, eSP off (eSP kapalı).

*Donanıma ve şanzıman tipine göre sunulmaktadır



DİnAMİK Ve 
ŞıK
Kompakt SUV 2008 dinamik karakteri ile şehre mükemmel bir uyum
sağlıyor. Manevraları, park assist * (Otomatik park sistemi), geri görüş
kamerası ve park sensörleri* ile kolaylaştırıyor.

2008 tasarımında da fark yaratıyor: Gövde  kavisleri, hassas hatları,
ultimate kırmızı ve kristal yeşil gibi yeni renklerle SUV dünyasına farklı
bir dinamizm katıyor.

* Versiyona göre sunulmaktadır.



Yeni SUV PeUGeOT 2008 Active ve Allure seviyelerini
taçlandıran GT Line paketi sportif ve şık bir dizayn ile yola
çıkmaya hazırlanıyor.

Parlak siyah eridan 17” özel jantlarla Yeni GT Line, sportif
kimliğini gözler önüne seriyor. Diğer versiyonlardaki standart
kromların GT Line’da siyah renge dönüşmesi, ona güçlü ve
sert bir ifade kazandırıyor. Panjur, siyah krom petekleri ve
kırmızı PeUGeOT yazısı ile dikkat çekerken, arka tamponda
sportif egzoz çıkışları göze çarpıyor.

GT Lıne
ÜST DÜZeY
DİnAMİZM



GT Lıne
İDDİALı Ve SPOrTİf 

Kapılar açıldığında, PEUGEOT
logolu kromajlı eşikler, alüminyum
pedal takımı ve kırmızı detaylara
sahip paspaslarla dinamik tasarım
iç mekanda da devam ediyor. Göz
hizasında konumlanmış gösterge
paneli, dokunmatik ekranın RedLine
temasına gönderme yapan kırmızı

LED çerçeve ile aydınlatıyor. 
Kırmızı dikişler, ön ve arka
koltukları, kapı kolçaklarını, vites
kolu körüğü ile topuzunu, el freni
kolunu ve deri kompakt direksiyon
simidini boydan boya çeviriyor.



PeUGeOT
Ve ÇeVre Motor Seçenekleri Şanzıman

YAKıT TÜKeTİMİ (L/100km)
CO2 (g/km)

Şehir içi Şehir dışı Kombine

1,2L PureTech 110hp eAT6 5,9 4,1 4,8 110

1,6L e-HDi 92hp Manuel 4,7 3,6 4,0 103

1,6L e-HDi 92hp eTG6 4,1 3,6 3,8 98

PeUGeOT, düşük emisyonlu geniş bir araç gamı sunuyor. Dünya
satışlarının yarısından fazlasını, kilometrede 140 g CO2’nin altında
emisyona sahip olan araçlar oluşturuyor. Bu, performansı
kanıtlanmış ve PeUGeOT’nun öncülerinden biri olduğu 2000
yılından bu yana satılan ürün gamında 2,1 milyondan fazla aracın
motorunda dizel partikül filtresi bulunuyor.

Yeni SUV PeUGeOT 2008, performans ve tasarruf güvencesini
aynı anda verebilen PureTech son kuşak 3 silindirli benzinli motor
seçenekleri bulunuyor. Daha kompakt ve daha hafif olan bu
motorlar, düşük ağırlıkları ve boyutları sayesinde daha yüksek
verimlilik sunuyor. 

Aynı güçteki 4 silindirli bir motora kıyasla atmosferik versiyon
21 kg ve turbo versiyon 12 kg hafifleme sağlıyor. Bu da daha
yüksek performans ve daha az yakıt tüketimi olarak geri dönüyor.

Yanma işleminin optimize edilmesi ve sürtünmelerin azaltılması
CO2 emisyonlarının da %25 oranında azaltılmasını sağlıyor.



renKLer

Opak Renk

Beyaz (Alp)

Siyah (İnci)

Gri (Platinyum)

Gri(Tekno)

Yeşil(Kristal)

Beyaz (Sedefli)

Özel Cilalı Renk
Kırmızı (Ultimate)

Metalik Renkler

Sedefli Renk



DÖŞeMeLer *Döşemeler versiyonlara/renklere göre farklılık göstermektedir.
**Suni deri
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JAnTLAr

SıLıCe Jant Kapağı 16’’ ıODe Jant Kapağı 15’’ STrOnTıUM Jant Kapağı 16’’ ZırCOnıUM Jant 16’’  

HYDre 16’’ Alüminyum Jant – 
Parlak Dilium grisi 

AQUıLLA 16’’ Alüminyum Jant – 
Parlak fırtına Grisi 

erıDAn 17’’ Alüminyum Jant – 
Parlak Anthra Grisi 

erıDAn 17’’ Alüminyum Jant – 
Parlak Siyah 

erıDAn 17’’ Alüminyum Jant – 
full Black** Siyah

*Jantlar versiyonlara/motor seçeneklerine göre mevcuttur.
**Sadece GT Line.



KİŞİSeLLeŞTİrMeLer

Allure Ultimate Kırmızısı / AQUıLLA 16’’  Alüminyum Jantlar Parlak Storm Grisi 

Claudia Mistral Siyahı Deri (1) Döşeme 

GT Line Sedefli Beyaz/ 17’’  erıDAn Parlak Siyah Alüminyum Jantlar 

Özel GT Line Döşemesi 

(1)Deri ve diğer malzemeler. Deri detayı için, satış noktasında veya www.peugeot.com.tr
internet sitesindeki teknik  özelliklere bakınız.  

Kristal Yeşili / erıDAn Parlak Anthra
Grisi 17’’  Alüminyum Jantlar 

Adamantium Döşeme

farklı renk, döşeme ve jant kombinlerine göre kişiselleştirme kurgunuzu seçin.




