PEUGEOT 3008
Công nghệ đột phá - Cảm xúc thăng hoa

Sáng tạo trong tư duy kết hợp cùng sự cẩn trọng trong chế tác chính là truyền thống, là kim chỉ nam giúp
PEUGEOT theo đuổi sự hoàn hảo.
Hơn bao giờ hết, PEUGEOT đang nổ lực hết mình để tạo ra một thế hệ sản phẩm có thể mang đến cho
khách hàng những khoảnh khắc trải nghiệm vượt bậc đi cùng cảm xúc tràn đầy.

THIẾT K Ế Ấ N T Ư ỢN G

SỰ L Ô I C UỐ N K Ì D I ỆU

PEUGEOT 3008 ALL NEW là sự kết hợp hoàn hảo giữa công năng của một mẫu xe truyền thống với
thiết kế trẻ trung, phong cách của thời trang hiện đại.
Ở mặt trước, lưới tản nhiệt được viền chrome sang trọng, kết hợp với logo Peugeot rất nổi bật.
Cụm đèn LED với thiết kế đặc trưng, hiệu ứng ánh sáng cuốn hút, khiến PEUGEOT 3008 ALL NEW
luôn thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện.

Mang nét đẹp cổ điển với tỉ lệ thân xe cân đối, điểm xuyết thêm
các họa tiết hiện đại, PEUGEOT 3008 ALL NEW sở hữu một sức hút
đầy mê hoặc.

SINH RA Đ Ể C H I NH P HỤC

D Ẫ N L Ố I T I ÊN PHO N G

Mang phong cách thiết kế hoàn toàn khác biệt,
PEUGEOT 3008 ALL NEW thể hiện bản lĩnh của người tiên phong,
tự tin khám phá những điều mới mẻ.

Với một vẻ đẹp cuốn hút, PEUGEOT 3008 ALL NEW nổi bật cùng phong cách
thể thao đầy mạnh mẽ. Trần xe trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Các đường viền
chrome chạy dọc thân xe, mang đến một cảm giác chắc chắn và cứng cáp.
Ở cụm đèn sau, thiết kế móng vuốt sư tử đặc trưng thể hiện một cách sinh động qua
3 dãy đèn LED nổi bật.

SÁ N G T Ạ O Đ Ầ Y P HON G CÁ CH

K HƠ I D Ậ Y C Ả M X ÚC

Với thiết kế New i-Cockpit, PEUGEOT 3008 ALL NEW sở hữu một không gian
nội thất đầy tính công nghệ và sự sáng tạo. Cần số điện tử lần đầu tiên được
trang bị. Phía trên tay lái, cụm đồng hồ hiển thị ứng dụng công nghệ kỹ thuật số,
với kích thước màn hình lên đến 12.3”. Khu vực trung tâm, PEUGEOT 3008 ALL NEW
trang bị màn hình cảm ứng kích thước 8”, tích hợp bộ điều khiển hệ thống giải trí.

Tất cả các chi tiết đều được thiết kế nhằm tăng mối gắn kết giữa
PEUGEOT 3008 ALL NEW và người lái. Với động tác chạm nhẹ,
lướt trên các phím bấm được chế tác từ chất liệu kim loại cao cấp,
người lái có thể điều chỉnh các tiện ích chính như hệ thống giải trí,
điều hòa, thiết bị định vị, đàm thoại rảnh tay, v.v… một cách dễ dàng.

T R Ả I N G H I Ệ M Đ ỈN H CAO

G I Ả I PHÓ N G MỌ I GI Á C Q UA N

Áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, tất cả các thông tin về hệ thống vận hành,
lộ trình đều được hiển thị một cách sinh động và chi tiết ngay trên màn hình hiển thị
kích thước lớn 12.3”, nâng cao sự tập trung và rút ngắn thời gian quan sát cho người lái.

Nhẹ nhàng thoải mái hay thể thao mạnh mẽ? PEUGEOT 3008 ALL NEW
có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng thông qua hệ thống
i- Cockpit Amplify, tùy chọn giữa hai chế độ “Relax” hoặc “Boost”, người lái có cơ
hội trải nghiệm từng khoảnh khắc khác nhau trên sản phẩm hoàn toàn mới này.

AMPLIFIED

EXPERIENCE

MỖ I HÀ N H T R ÌN H L À MỘ T K HÁ M PHÁ
Cùng bạn đồng hành đón ánh bình minh
và tận hưởng những giây phút trải nghiệm
tuyệt vời với hệ thống giải trí cao cấp.

K ẾT N Ố I K H Ô N G GI Ớ I HẠ N
Bên cạnh các kết nối thông thường, PEUGEOT 3008 ALL NEW cung cấp
các ứng dụng công nghệ hoàn toàn mới như Apple CarPlay hay MirrorLink,
giúp việc kết nối và cá nhân hóa hệ thống giải trí trở nên dễ dàng hơn
bao giờ hết.

K IỂM SO Á T T RO NG T Ầ M TAY

K HẢ N Ă N G V Ậ N HÀ N H C HUẨ N MỰC

Linh hoạt trong thành phố, mạnh mẽ khi vượt địa hình, tất cả đều được
kiểm soát dễ dàng nhờ hệ thống “Advanced Grip Control”. Người lái
có thể chủ động lựa chọn chuyển đổi giữa các chế độ vận hành, hệ thống sẽ
cung cấp các cài đặt tối ưu, giúp xe có thể vận hành ổn định qua các địa hình
khác nhau.

PEUGEOT 3008 ALL NEW với hệ thống khung gầm hoàn toàn mới, thiết kế gầm xe cao,
tư thế ngồi lái tự nhiên, tay lái điều khiển linh hoạt…Tất cả các lợi thế trên đem lại cho
khách hàng sự thoải mái, tự tin và an tâm khi vận hành trên mọi hành trình.

LÀ M C H Ủ K H Ô N G GIA N BÊ N T R O N G

K HOA N G HÀ N H L Ý L I N H HO Ạ T

PEUGEOT 3008 ALL NEW được thiết kế nhằm tối ưu không gian nội thất
bên trong, đem đến sự thuận tiện và dễ dàng cho người sử dụng.

Với thiết kế hàng ghế sau linh hoạt, cùng với chức năng “Magic Flat”, không
gian khoang hành lí có thể tùy biến một cách chủ động theo nhu cầu sử dụng.

HỖ T R Ợ T Ố I Đ A
Với các gói giải pháp an toàn và tiện ích được
trang bị (kết cấu khung gầm thế hệ mới, hệ thống cân bằng
điện tử, 6 túi khí bảo vệ, cảm biến, cảnh báo áp suất lốp…)
PEUGEOT 3008 ALL NEW sẽ giúp cho hành trình của bạn
trở nên an toàn và thú vị hơn.

BẠ N Đ Ồ N G H À NH T I N CẬ Y
Sở hữu các hệ thống an toàn cao cấp như
nhận diện biển báo, cảnh báo và hỗ trợ
giữ làn đường, PEUGEOT 3008 ALL NEW
đem lại sự tin tưởng và an tâm tuyệt đối
cho người dùng.

1.6L THP 165 S&S
Dung tích động cơ

1598cc

Công nghệ tích hợp

Tăng áp và S&S

Công suất tối đa

165hp

Momen xoắn tối đa

245Nm

Mức tiêu hao nhiên liệu*

Chu trình hỗn hợp

7.46L/100km

Chu trình trong thành phố

8.93L/100km

Chu trình ngoài thành phố

6.62L/100km

*Mức tiêu hao nhiên liệu được kiểm nghiệm bởi cục đăng kiểm Việt Nam
(Mức tiêu hao nhiên liệu thực tế phụ thuộc vào điều kiện vận hành thực tế cũng như
kĩ năng điều khiển của người lái).
Dòng động cơ THP là niềm tự hào của PEUGEOT trong suốt thời gian qua. Không ngừng được cải tiến và
phát triển, phiên bản động cơ 1.6L THP 165 S&S sở hữu kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, tích hợp các
công nghệ hiện đại như tăng áp, S&S, Sportmode..., không chỉ đáp ứng các nhu cầu đa dạng của
người sử dụng, mà còn góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường nhờ hạn chế tối đa lượng khí thải.

KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS - WEIGHT

Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall dimensions

4510 x 1850 x 1662 mm

Chiều dài cơ sở / Wheel base

2730 mm

Khoảng sáng gầm xe / Minimum ground clearance

165 mm

Bán kính quay vòng / Minimum turning circle radius

5400 mm

Trọng lượng / Weight

Không tải / Curb

1540 kg

Toàn tải / Gross

1990 kg

Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity

53 L

Số chỗ ngồi / Seat capacity

05

ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH / ENGINE - PERFORMANCE
Loại / Type

Xăng, tăng áp, 4 xi lanh thẳng hàng, trục cam kép, 16 van biến thiên
Gasoline, turbo high pressure, 4 inline cylinders, DOHC, 16 valves, DVVT

Dung tích xi lanh / Displacement

1598 cc

Công suất cực đại / Max. power

165Hp / 6000rpm

Mô men xoắn cực đại / Max. torque

245Nm / 4000rpm

Vận tốc tối đa / Max speed

205 km/h

Hộp số / Transmission

Tự động 6 cấp / 6-speed automatic

1662

2730
4510

1850

KHUNG GẦM / CHASSIS
Hệ thống treo

Trước / Front

Độc lập kiểu MacPherson / Independent MacPherson struts

Suspension

Sau / Rear

Thanh xoắn / Deformable beam type

Phanh / Brake

Trước x Sau / Front x Rear

Đĩa x Đĩa / Disc x Disc

Cơ cấu lái / Power steering

Trợ lực điện / Electric power steering

Lốp xe / Tire

225/55R18

1850

MÀU SẮC / COLOUR

Metallic Copper (ELG)

Pearl White (KWE)

Nera Black (KTV)

1850

Beige Pyrite (ELL)

