
PEUGEOT 4008



СТИЛЬ ТА НАДІЙНІСТЬ
Акуратний та елегантний Peugeot 4008 неодмінно вразить вас своїм характером. Цей позашляховик демонструє

гнучкість та продуктивність на звивистих дорогах, як справжній аристократ. Ви відчуєте надійність та без сумніву

отримаєте насолоду від переваг компактної та маневреної моделі. Потужність версії 4×4 (4 WD) та престижний зовнішній

вигляд вщент руйнують усі стереотипи, пов’язані з таким типом автомобілів… Тож будьте напоготові активно пережити

усі пригоди як у повсякденному житті, так і на відпочинку!







ПОЗАШЛЯХОВИК
З ХАРАКТЕРОМ
У найкращих традиціях Peugeot виробники 4008 додали 

до виняткової комфортності ще й поведінку на дорозі

найвищого рівня. Така універсальність здобута завдяки

чудовому зчепленню з дорогою та кільком режимам

трансмісії. 

Користуйтеся режимом 4 WD щодня! Розподіл крутного

моменту між передньою та задньою осями відбувається

автоматично, забезпечуючи тим самим оптимізоване

керування автомобілем у будь-яких умовах.

На непошкодженому та сухому асфальті вибирайте режим

переднього приводу (2 WD) — завдяки цьому максимально

оптимізуються маневреність вашого 4008 та витрата

пального.

Нарешті, в умовах зниженого зчеплення (сніг, пісок, багно

тощо) виберіть режим LOCK — система передає у 1,5 рази

більше крутного моменту на задні колеса, ніж в

автоматичному режимі. Це дозволить вам з легкістю

подолати будь-яку перешкоду на пониженій швидкості.



У Peugeot 4008 втілено особливий стиль — він гідно відстоює своє право

називатися водночас особистістю з надзвичайними формами та

позашляховиком з експресивним характером. 

Стилістичний кодекс Peugeot нероздільний із тонкощами: на капоті нанесено

вертикальний гофрований малюнок, колісні арки — заокруглені, радіатор

має плавне облицювання. Варті уваги лінії, які тягнуться до задньої частини

кузова й перетинають ліхтарі. Фари цього автомобіля також заслуговують на

увагу — це безпосередньо світлодіодні ліхтарі денного світла, які

окантовують основні фари, і задні ліхтарі, що оформлені у вигляді трьох

червоних «пазурів». Кожна деталь втіленого дизайну на своєму місці і чудово

підкреслює витончені форми автомобіля. 

ЕСТЕТИКА ПРИГОДИ







ПРОСТІР ЕЛЕГАНТНОСТІ
Виконана командою дизайнерів кропітка робота дозволила надати

моделі елегантності, властивій автомобілям преміум-класу. В обробці

екстер’єру використані хромовані деталі, а загальну атмосферу інтер’єру

підкреслює вибір матеріалів: м’який пластик передньої панелі та козирка

приладової дошки, а також декоративна лакована вставка чорного

кольору на центральній консолі. Завдяки панорамному скляному даху*

вдень салон вдосталь отримує сонячного світла, а вже надвечір пасажири

задніх сидінь мають можливість самостійно регулювати освітлення бічних

світлодіодних плафонів відповідно до своїх уподобань.

*Опція.



ТЕХНОЛОГІї ДО ВАШИХ ПОСЛуГ
Peugeot 4008 оснащений високотехнологічним та практичним

обладнанням, розробленим саме для вашого задоволення,

вашої безпеки та вашого комфортного керування. Система

полегшить маневри у місті і вже не знадобиться механічний

ключ! Ви просто не зможете відмовитися від такої кількості

пропозицій!

СиСтема диСтанційного запуСку двигуна* 
Замініть традиційний механічний ключ на пристрій, що полегшить

доступ до вашого позашляховика та його запуск. Зберігайте

електронний ключ у кишені або в сумочці та використовуйте  , коли

потрібно відкрити двері. Запустити та зупинити двигун свого

автомобіля ви зможете простим натисканням кнопки «Start/Stop».

А натиснувши кнопку «push» на ручці передніх дверей та

багажника, ви повністю закриєте усі двері автомобіля.

*У серії та на вибір або недоступно. Залежно від версії.



ДВИГуН
2,0, 150 к. с.
Цей двигун (1 998 см3) оснащений 5-ступеневою механічною

коробкою передач або ж безступеневою автоматичною

трансмісією (CVT). Завдяки останній двигун вирізняється не

лише стрімким розгоном і незначною витратою пального, а й

безперечною динамікою та комфортом як у міських лабіринтах,

так і на великих автомагістралях.



КОМФОРТ ПОНАД уСЕ
У салоні 4008 ніщо не заважає відчувати себе вільно:

пасажири мають достатньо місця для ніг та щедрий простір

під стелею. Оснащення цього автомобіля свідчить про

турботу та комфорт, гідний найкращих седанів: чимало

різноманітних пристосувань, клімат-контроль (ручний або

автоматичний)*, бардачок з охолодженням, роз’єм на 12 В,

регулювання сидінь та електричні склопідйомники.

*Стандартна комплектація, опція або недоступні. Залежно від версії.



Якщо ви хочете зануритись у світ високої якості звуку, 4008

запропонує вам додаткову систему Hi-Fi — Rockford Fosgate,

розміщену в салоні (підсилювач 710W і 9 динаміків) та у

багажнику (сабвуфер). Панорамний дах та неймовірне звучання

музики створюють неповторне відчуття свободи та виняткові

емоції з кожного місця цього красеня.



Простір та площа вашого Peugeot 4008

змінюватимуться відповідно до ваших

планів на подорожі. На передніх

сидіннях регулюються кут, довжина та

висота нахилу. На задній панелі, що є

інновацією, також регулюється нахил.

Досить нескладно розділити 40/60

загального простору або скласти задні

сидіння (рис. 1—3), і ви отримаєте

достатньо вільного місця у багажному

відділенні. Об’єм багажника становить

416 літрів і може бути збільшеним до

1 219 літрів, якщо опустити задні

сидіння.

ПОВНИЙ ОБ’ЄМ,
ЦІЛКОВИТА
МОДуЛЬНІСТЬ
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ESP® та допомога Hill Start aSSiSt
Інтегрована функція ESP®* та функція Hill Start Assist (система контролю поведінки

машини на крутих підйомах) утримує автомобіль на схилі протягом 2 секунд.

*Стандартно або на замовлення — залежно від версії.

оСвітлення та видиміСть
Peugeot 4008 оснащений автоматичними фарами* (спрацьовують залежно від часу

доби), протитуманними фарами* (інтегровані в передній бампер), ксеноновими фарами*

(пов’язані з пристроєм для очищення фар) і електричним регулятором зниження

засліплення інших учасників дорожнього руху.

*Стандартно, опція або недоступно — залежно від версії.

подушки безпеки
В автомобілі встановлено сім подушок безпеки.

• 2 фронтальні подушки безпеки водія і переднього пасажира (тиск пристосовано до

інтенсивності ударної хвилі);

• подушка безпеки для колін переднього пасажира*;

• 2 передні бічні подушки безпеки для захисту огруддя, живота й таза водія та

переднього пасажира (встановлені в посадкові місця)*;

• 2 подушки безпеки, що мають захищати зону «голова—огруддя» водія, переднього

пасажира та пасажирів другого ряду*.

iSofix
Обидва крайні задні сидіння автомобіля оснащені опірними точками Isofix, адже безпека

дитини — єдине, про що турбуються батьки.

паркування
При паркуванні задом вмикається звуковий сигнал (4 датчики вбудовані ззаду), який

попереджає водія та допомагає виявити можливі перешкоди.

*Стандартно, опція або недоступно — залежно від версії.

БЕЗПЕКА







ОББИВКА ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦІї Аllure
Оберіть одну з представлених оббивок та

зробіть салон автомобіля ще вишуканішим та приємним.
Чорна шкіра*
Сіра шкіра*

*Шкіряні сидіння та інші матеріали. Додаткову інформацію шукайте у прайс-листі.



ОББИВКА ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦІї Аctive
 

 tri-матеріал trEkking



тканина QuESt

ОББИВКА ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦІї Access



Коричневий 

(Brun Mangaro)

Червоний

(Rouge Azuki)

Сірий

(Gris Cool Silver)

Білий

(Blanc Antarctique)

Диск алюмінієвий 16" стиль 1 Диск алюмінієвий 18" стиль 2

* Компанія Peugeot не може гарантувати точного відтворення колористики на ілюстраціях автомобіля та його інтер’єру.

КОЛЬОРИ*

ДИСКИ

Peugeot 4008 пропонує на вибір вісім відтінків кольорів кузова: металевий, перламутровий або матовий.

Сірий

(Gris Titanium)

Сіро-зелений

(Gris Garrigue)

Чорний

(Noir Perlék)

Білий

(Blanc Nacré)

металеві кольори: перламутровий:

матовий:

Металевий диск 16" стиль «А»




