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Welcome to the world of PEUGEOT, a world of innovative French manufacturing tradition. Our journey started over 200 years ago with a steel 
foundry producing a diverse range of products from coffee grinders to saws.

Our pursuit for innovation led to the production of our first motorised vehicle in 1889, the Serpollet-Peugeot – a steampowered three-wheeler. 
Our quest for perfection is what drives us, just as it did over 200 years ago.

All of our expertise gained through the years has led to this point, introducing the PEUGEOT 3008, over 200 years in the making.

أهال بكم في عالم بيجو، عالٌم ينبض بتقاليد الصناعة الفرنسية المبدعة. بدأت رحلتنا قبل 200 عام مع إنتاج المعادن الصلبة ومجموعة متنّوعة من المنتجات األخرى مثل 
مطاحن القهوة والمناشير. 

قادنا سعينا الُمستمر نحو اإلبداع إلى إنتاج أول سيارة تعمل بالمحّرك عام 1889، وكانت سيربوليت-بيجو السيارة البخارية ذات العجالت الثالث، مكملين ما بدأناه منذ 200 عام 
وأعيننا على تحقيق الكمال، 

ويسرنا اليوم أن نقدم لكم بيجو 3008 ، ذات التصميم الجذاب الذي ُيعد نتاج الخبرة الطويلة التي تجاوزت 200 عام من العمل الجاد المتواصل.



E X P E R I E N C E  B U I L T  I N .
خــبــرة مــتــأّصــلــة.
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I N S P I R E D  S T Y L E .

Arrive in style with the PEUGEOT 3008. 
The exterior of the 3008 provides a perfect balance of character and 
strength that makes it an accomplished urban utility vehicle. 
Discover the striking front end design featuring a prominent chrome 
grille flanked on either side by signature headlights, featuring LED 
daytime running light technology. A raised horizontal bonnet and 
contrasting wheel arch extension trim, add further definition to the 
urban utility vehicle design.

M A K E  A  S T A T E M E N T . 

To stand back and admire the PEUGEOT 3008 allows the full 
appreciation of this striking urban utility vehicle. With a purposeful 
stance and raised ride height, the PEUGEOT 3008 makes its intentions 
clear. The impactful design theme showcased at the front of the car 
continues in profile. With a strong shoulder line that builds towards 
the rear and striking details such as the unique satin steel roof arch 
trim, the PEUGEOT 3008 will never fail to make a statement.

تـصـمـيـم كـّلـه إلـهـام.

استمتعوا بقيادة ُمتميزة مع تصميم بيجو 3008 الخارجي، الذي ُيجسد التوازن 
المثالي بين القوة الفائقة والشخصية الُمتفردة ليمنحكم السيارة المثالية للطرقات، 

تتميز هذه السيارة بالتصميم الجريء للمقدمة، والتي تأتي ُمحاطة بشبكة من الكروم 
ومصباحين أماميين يعمالن بالنهار بتقنية LED، باإلضافة إلى غطاء ُمحرك مرتفع 
أفقيًا وعجالت بأقواس ُمتباينة وإطارات بطابع جّذاب، األمر الذي يجعل منها أيقونة 

ُمجهزة لتلبية جميع احتياجاتكم على  مختلف الطرقات.

الـفـــتـــــوا األنـــظـــــار.

توقفوا للحظة وألقوا نظرة على بيجو 3008، لتتعرفوا على السيارة المثالية الُمتعددة 
االستخدامات، إذ ُصممت لتكون السيارة المثالية على الطرقات. كما أنها خاطفة لألنظار 

ولن تستطيعوا إال أن ُتقدروها وتعشقوا تجربة قيادتها، حيث أنها تتمتع بأداء قوي 
وهيكل عالي يعبران عما أبدعت من أجله هذه السيارة. تصميم جريء وقوي من 

الُمقدمة مع خطوط قوية على الجوانب تصل إلى مؤخرة السيارة، لتخط معها تفاصيل 
فريدة مثل أقواس السقف الُمميزة من الفوالذ الالمع. لكل من يحب التميز هذه السيارة 

ُصممت له.
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M A D E  F O R  A D V E N T U R E .

With the PEUGEOT 3008, every journey will be an adventure 
no matter the distance. Whilst many urban utility vehicles are 
commandeered by urban explorers, if your destination is off the 
beaten track, the PEUGEOT 3008 will take it in its stride.  
The Advanced Grip Control®  with Hill Assist Descent Control  
and its five driving modes will allow your journey to continue,  
even off the tarmac.

T H E  S T R I K I N G  D E S I G N  C O N T I N U E S .

At the rear of the PEUGEOT 3008, the design comes together 
beautifully. The striking front end design and strong shoulder in 
profile build to a perfectly balanced rear. Signature PEUGEOT design 
touches include ‘Claw Effect’ LED lights that flank the gloss black rear 
cluster connecting strip and a chrome rear bumper fascia to further 
enhance the design.

* Advanced grip control is only available on the GT Line.

ُصـّمـمـت مـن أجـل المـغـامـرة.

بيجو 3008 تجعل من كل قيادة، مغامرة بحّد ذاتها، بغض  الّنظر عن المسافات. في 
حين أن الكثير من السيارات األخرى متعّددة االستخدامات تأخذك في مغامرات داخل 

المدينة فقط، تأتي بيجو 3008 لتأخذكم أبعد من ذلك بكثير. التحّكم المتقّدم بقّوة 
الجر مع السيطرة على المنحدرات وخمسة أنماط للقيادة ستأخذكم إلى أي مغامرة 

تريدونها حتى إلى أبعد مّما تتخّيلون.

* التحّكم المتقّدم بقّوة الجر متوّفر بطراز GT فقط.

سـيـرًا عـلـى خـطـى الـتـصـامـيـم الـرائـعـة.

تصميم في منتهى الروعة، يتجّلى في مؤخرة بيجو 3008، حيث تجتمع المقّدمة 
الجريئة مع المؤخرة الرائعة بخطوط جانبية تجمع بين االثنين بطريقة متميزة في غاية 
التناسق. يتضّمن تصميم بيجو الممّيز مصابيح خلفية LED مع تأثير المخالب لتضفي 

لمسة ممّيزة على المجموعة الخلفية ذات اللون األسود اللّماع، واصلة الخطوط والمصد 
الخلفي من الكروم لتعزيز روعة  التصميم الجريء.



T H E  U L T I M A T E   E X P E R I E N C E .
الــتــجــربــة الــمــــطـــلـــقـــة.
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A M P L I F I E D  E M O T I O N S .

Increase your senses tenfold on board the PEUGEOT 3008. With its 
spectacular new PEUGEOT i-Cockpit®, the 3008 invites you to explore 
a 100% digital world. The 8.0” capacitive touchscreen with smart phone 
levels of responsiveness, configurable 12.3” head-up digital instrument 
panel which can be personalised to suit the drivers needs and the compact 
sports steering wheel with integrated controls are guaranteed to enhance 
your driving experience. To accompany the new PEUGEOT i-Cockpit®, 
versions equipped with an Efficient Automatic Transmission are operated 
by the stylish electric impulse control.

A  T O U C H  O F  P E R F E C T I O N .

Every detail of the new PEUGEOT i-Cockpit® has been designed 
following a meticulous approach. From the full-grain leather trimmed 
steering wheel to the soft touch ‘Brumeo’ fabric that adorns the door 
cards and dashboard fascia, no detail has been overlooked.  
To complement the 8.0” capacitive touchscreen, satin chrome toggle 
switches, inspired by the world of aviation, provide a unique touch  
to the striking cockpit design. With perfect weighting and damping,  
each switch is a work of art.

مـسـتـوى آخـر مـن األحـاسـيـس.

استمتعوا بأحاسيس لم تختبروها من قبل على الطرقات مع بيجو 3008. تأتيكم 
مع ®i-Cockpit، لتختبروا عالمًا رقميًا متكاماًل، باإلضافة إلى شاشة قياس 8 بوصة 

تعمل باللمس مع استجابة ذكّية مع هاتفكم الذكي. يمكن عرض المعلومات على 
لوحة قياس 12.3 بوصة على مستوى الرأس، مع إمكانية تخصيص المعلومات التي 

تريدون عرضها حسب رغبتكم، وعجلة قيادة رياضية مدمجة مع أزرار تحّكم لتعزيز 
تجربة القيادة. كما تم إضافة ناقل سرعة أوتوماتيكي متطّور وعالي الفعالية لبيجو 

®i-Cockpit لتشغيله بتحّكم عصري إلكتروني ممّيز.

لـمـسـة مـن عـالـم الـكـمـال.

تم تصميم ®i-Cockpit الجديد من بيجو بعناية فائقة حتى في أصغر التفاصيل، بدءًا 
 ‘Brumeo’ من عجلة القيادة الجلدية بالكامل وصوالً إلى اللمسة الممّيزة من قماش

على األبواب ولوحة القيادة، دون المساومة على إتقان أدق تفصيل في السيارة. 
وإلكمال مظهر الشاشة الممّيز بقياس 8 بوصة، تم إضافة لمسة من الكروم مع 

مفاتيح متعّددة مستوحاة من عالم الطيران، لتضفي لمسة فريدة وتصميم يشبه 
قمرة قيادة الطائرة مع توازن مثالي في كل شيء. يعمل كل مفتاح على حدى وفي 

تناغم كامل كتحفة فنية حقيقية.
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A  C O M M A N D I N G  V I E W .
With its raised ride height the PEUGEOT 3008 will give you a commanding view of the road ahead from the comfort of the  
PEUGEOT i-Cockpit®. Designed with the driver in mind, it’s the small details that make the biggest difference. Take the compact sports 
steering wheel, set low to reduce arm fatigue, whilst the dimensions heighten the sense of agility in the bends. To add to the ‘cockpit’ design, 
the touchscreen and toggle switches have been angled towards the driver, whilst the configurable 12.3” head-up digital instrument panel is 
positioned above the steering wheel, closer to the road, reducing the distance your eyes travel to view key information.

H I G H - D E F I N I T I O N  D R I V E .
Welcome the 21st century. Taking your seat behind the wheel in the PEUGEOT 3008 allows you to fully appreciate the configurable 12.3” 
head-up digital instrument panel. Featuring crisp graphics, this large display can be customised to provide a variety of display modes. Modes 
include a traditional ‘dials’ selection, similar to the traditional analogue style. Other modes include the ‘Driving’ selection  
as shown above, whereby driver assistance information takes centre stage allowing the dials to take on a ‘roller’ appearance.  
In addition, three other modes are available: ‘Personal’, ‘Minimal’ and ‘Navigation’.

قـيـادة فـائـقـة الـوضـوح.
أهاًل بكم في القرن 21، اجلسوا خلف عجلة سيارتكم ودعوا بيجو 3008 تأخذكم في رحلة كّلها راحة واسترخاء مع لوحة قيادة قابلة للتعديل قياس 12.3 بوصة على مستوى 

الرأس، مع الرسومات والعرض الواضح للمعلومات التي يمكن تخصيصها حسب رغبتكم، لتقدم هذه الشاشة أشكاالً مختلفة لعرض المعلومات، مثل العرض التقليدي مع 
قسم ’dials‘، مشابه للشكل التقليدي المتناظر، وأشكاالً تتضّمن قسم ’Driving‘ كما هو ظاهر أعاله، حيث تأتي معلومات المساعدة على القيادة في المنتصف، 

‘Navigation’ و ‘Personal’، ‘Minimal’ باإلضافة إلى 3 أشكال أخرى وهي .‘roller’ تاركة االّتصال يظهر بوضع

رؤيـة مـسـيـطـرة.
تأتيكم بيجو 3008 بمقاعد عالية، ما يمنحكم رؤية شاملة، لتسيطروا على الطرقات وأنتم مرتاحون مع بيجو ®i-Cockpit. تم تصميمها بطريقة يعشقها كل السائقين، 

لتصنع الفارق الكبير من خالل أدق التفاصيل. فعلى سبيل المثال، نذكر عجلة القيادة المدمجة بموضعها المنخفض قلياًل، ليخّفف من توّتر اليد، ولتشعروا أكثر باّتحادكم مع 
الطريق، بخّفة وسيطرة أكبر. كما تم تصميم ’cockpit‘ مع شاشة لمس بزاوية مائلة باّتجاه السائق، مع عرض رقمي على مستوى

                     الرأس بقياس 12.3 بوصة، فوق عجلة القيادة مباشرة، أقرب إلى الطريق، ما يقّلل من المسافة التي يجب عليكم االلتفات لها لتحصلوا على المعلومات.



A M P L I F I E D  E X P E R I E N C E .
تــجــربــة  مــعــّززة.
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S I T  B A C K  A N D  D E L I G H T  Y O U R  S E N S E S .

Journeys will never be the same again, with the PEUGEOT 3008 immersing you 
in true luxury. Experience more of the world outside with the open panoramic 
glass roof complete with mood lighting or appreciate the acoustics from the 
high-fidelity Focal® Hi-fi speaker system, with its 515-watt amplification for 
optimum sound quality.

اسـتـرخـوا ودلّـلـوا حـواسـكـم.

اكتشفوا معنًى جديدًا للقيادة، بمجّرد االنطالق مع بيجو 3008، مع إحساٍس ال مثيل له بالفخامة 
والرقي. اختبروا تجارب لم تعرفوها من قبل على الطرقات مع سقف بانورامي قابل للفتح بالكامل 

مع مصابيح داخلية ممّيزة أو استمتعوا بالموسيقى كما لم تفعلوا من قبل مع نظام صوت 
ومكبرات Focal® Hi-fi، بقوة 515 واط.
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P E U G E O T  3 0 0 8  G T  L I N E

M A K E  A  S T A T E M E N T .

With the PEUGEOT 3008 GT Line you really can have the best of all 
worlds, with sports exterior styling and a choice of efficient engines. 
The GT Line features a striking front end design with a chequered 
front grille and full LED headlights with sequential LED front 
indicators. To leave you in no doubt over its sporting potential, the GT 
Line badging stands proud on the front wings and rear. In profile the 
18” dual tone alloy wheels complete the look.

A  T O U C H  O F  P E R F E C T I O N .

Every detail of the new PEUGEOT i-Cockpit® has been designed 
following a meticulous approach, from the full-grain leather trimmed 
steering wheel to the soft touch ‘Brumeo’ fabric that adorns the door 
cards and dashboard fascia. GT Line models benefit from strong 
levels of specification including 3D Navigation, voice control and 
the PEUGEOT i-Cockpit®. Inside styling enhancements abound, with 
Aikinite copper stitch detailing throughout the cabin.

GT LINE بيجو 3008 طراز
الــفـــــتــــــوا األنــظـــــــار.

بإمكانكم أن تستمتعوا بأفضل ما يقّدمه لكم هذا العالم على الطرقات مع بيجو 
3008 طراز GT Line. تصميم داخلي رياضي وخيار المحّرك عالي الفعالية. وسيرًا على 
خطى طراز GT، تأتي بيجو 3008، بمقّدمة جريئة من الشبك المرّبع ومصابيح أمامية 

بتقنية LED، مع مؤشرات أمامية متتابعة بتقنية LED أيضًا. ولتبعد عنكم أي شكوك 
حيال أدائها الرياضي، تقّدم لك طرز GT عالمة “GT Line” بوضوح تام على الجوانب 

األمامية والخلفية. لتكمل أخيرًا مع اطارات بقياس 8 بوصة من األلمنيوم، اإلطاللة 
الرياضية الفريدة.

لـمـسـة مـن عـالـم الـكـمـال.

تم تصميم مقصورة ®i-Cockpit من بيجو بعناية فائقة حتى في أصغر التفاصيل، 
بدءًا من عجلة القيادة الجلدية بالكامل وصوالً إلى اللمسة الممّيزة من قماش 

’Brumeo‘ على األبواب ولوحة القيادة، دون المساومة على إتقان أدق تفصيل في 
السيارة. يأتي طراز GT Line مستفيدًا من مستوى آخر وأكثر قّوة من المواصفات، بما 

فيها، نظام مالحة ثالثي األبعاد، تحّكم صوتي وبيجو ®i-Cockpit المتطّور. باإلضافة 
إلى تحسينات كثيرة في التصميم الداخلي مع تطريزات ُنحاسية في كافة األماكن.



2 2 2 3

3 D  N A V I G A T I O N .

Navigating has never been easier thanks to the new 3D Navigation 
system available in the PEUGEOT 3008. The navigation display can 
be viewed either on the 8.0” touchscreen or 12.3” head-up digital 
instrument panel. In addition, the system also includes GCC Points of 
Interest, 3D city mapping and voice recognition features.

MIRROR SCREEN ® FUNCTIONALITY.

To ensure seamless compatibility between your smartphone and 
the PEUGEOT 3008, select models benefit from Mirror Screen® 
functionality. Mirror Screen® encompasses Apple CarPlay™, and 
MirrorLink® technologies. With a compatible device you will be able  
to enjoy key features from your smartphone mirrored onto the  
8.0” capacitive touchscreen. In addition to charging via USB,  
a smartphone charging plate can also be specified to allow wireless 
inductive charging on the move.

نـظـام مـالحـة ثـالثـي األبـعـاد.

لم يكن نظام المالحة بهذه السهولة من قبل، وذلك بفضل نظام المالحة ثالثي 
األبعاد وهو ما تأتي به سيارة بيجو 3008. يمكن مشاهدة نظام المالحة على الشاشة 

8 بوصة التي تعمل باللمس أو على لوحة العرض الرقمي بمستوى الرأس بقياس 
12.3 بوصة. كما يتضّمن هذا النظام نسخة مخّصصة لمنطقة الخليج العربي، خرائط 

مدن ثالثية األبعاد مع مّيزة تمييز األصوات. 

مّيزة®MIRROR SCREEN، عرض محتوى األجهزة.

 تأتي بيجو 3008 بمّيزة ®Mirror Screen، لضمان توافق تام 
 Apple CarPlay™ على تقنيات Mirror Screen® مع هاتفك الذكي. تتضّمن مّيزة 

و®Mirror Screen. مع جهاز متوافق لتستمتعوا بمّيزات هواتفكم األساسية من 
خالل عرض محتوياتها على شاشة قياس 8 بوصة تعمل باللمس. باإلضافة إلى شحنها 

بمخرج USB كما يمكن تخصيص قاعدة شحن السلكي ليتم شحن هواتفكم أثناء 
تجوالكم. 



2 4 2 5

H I L L  A S S I S T  D E S C E N T  C O N T R O L .

Designed to assist with the descent of steep slopes, Hill Assist Descent 
Control is incorporated as part of the Advanced Grip Control® system. When 
descending a slope with a gradient of more than 5% and with vehicle speed 
below 19kmh, the system will work to reduce the risk of slipping. During a 
descent the system maintains speed and brake control, allowing the driver 
to concentrate on the vehicle’s path of travel during the manoeuvre. A clever 
feature incorporated within the Hill Assist Descent Control system is our 
unique ‘Clutch Mode’ security function. Selecting this function for very steep 
slopes regulates the vehicle speed to 3kmh, allowing the vehicle to creep 
down a steep slope in a completely controlled manner.

* Standard on GT Line.

A D V A N C E D  G R I P  C O N T R O L ®.

With its compact sports steering wheel, the PEUGEOT 3008 has agility 
for every day commuting. The PEUGEOT 3008 has the perfect solution 
for when the terrain gets tough with its Advanced Grip Control®*.  
With one action on the centre console, your grip mode adapts 
instantly to the most difficult conditions with some of the five settings 
on offer, including Mud, Sand, and Snow.  
Advanced Grip Control® provides the perfect alternative to the more 
traditional 4x4 systems which often add more weight to a vehicle, 
reducing the overall efficiency.

نـظـام المـسـاعـدة علـى الـتـحـّكـم بنـزول المنـحـدرات.

مصّممة لنزول المنحدرات الشديدة، حيث يأتي نظام المساعدة على التحّكم بنزول 
المنحدرات، مدمجًا بنظام التحّكم المتقّدم بالجر. فمع نزول المنحدرات المتدّرجة بأكثر 
من %5 مع سرعة سيارة أقل من 19 كلم بالساعة، سيعمل النظام على تقليل خطر 

االنزالق. عند نزول المنحدرات، يحافظ النظام على سرعة محّددة وسيطرة على المكابح، 
ما يسمح للسائق أن يرّكز على سير السيارة والمناورة. باإلضافة إلى ذلك تأتي السيارة 
بمّيزة ذكية وهي وظيفة أمان فريدة من نوعها تسّمى ’Clutch Mode‘. حيث تقوم 

هذه الوظيفة عند اختيارها بتقليل سرعة السيارة إلى 3 كلم بالساعة أثناء نزول 
المنحدرات الشديدة،  ما يسمح للسيارة من نزول المنحدر بكل سالسة وتحّكم.

الـتـحـّكـم الـمـتـقـّدم بـنـظـام الـجـر.

تأتي بيجو 3008 بعجلة قيادة رياضية مدمجة، بمرونة مذهلة للرحالت اليومية، ولكن 
عندما يبدأ المرح والتجارب الرائعة على الطرقات الوعرة والصعبة، يأتي دور التحّكم 
المتقّدم بنظام الجر ليقّدم لكم الحلول المثالية. فبحركة واحدة على لوحة القيادة 

المركزية، تتأقلم قبضتكم مباشرة مع أصعب الظروف، وذلك من خالل 5 إعدادات 
تتضّمن الطرقات الموحلة، الرملية والثلجية. يعتبر التحّكم المتقّدم بنظام الجر بدياًل 
مثاليًا ألنظمة الدفع الرباعي التقليدية، والتي عادة ما تضيف وزنًا على السيارة وتقّلل 

من الكفاءة اإلجمالية.

.GT أساسي مع طراز *



T H E  P I N N A C L E  O F  S A F E T Y .
الــمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــألمــان.
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A L W A Y S  G O T  Y O U R  B A C K .

Featuring outstanding levels of standard safety equipment and driver assistance 
systems, the PEUGEOT 3008 will provide optimum safety for the driver and 

passengers onboard. Every PEUGEOT 3008 enjoys three sets of Isofix mounting 
points, four to six airbags including full length curtain and tyre pressure sensors. 

In addition to assist the driver, automatic emergency braking, advanced driver 
attention alert, distance alert and lane departure warning, are also available. In 

recognition of this, the Peugeot 3008 was awarded a five-star rating - the highest 
rating possible - from Euro NCAP, the most widely-recognised independent vehicle 

safety assessor in Europe, following extensive and rigorous crash testing.

معكم خطوة خطوة.

نقّدم لكم مستويات أمان في غاية الكفاءة مع معّدات وأنظمة مساعدة السائق، حيث تأتي بيجو 3008 
بأمان مثالي، لراحة بالكم وأمان جميع أحبائكم. كل سيارة من سيارات بيجو 3008 تأتي بثالث مجموعات 

من النقاط التصاعدية Isofix، ومن أربع إلى ست وسائد هوائية متضّمنة ستائر بالطول الكامل مع 
حساسات لضغط هواء اإلطارات. ولمساعدة السائق بشكل أكبر، تأتي السيارة بنظام المكابح التلقائية 

في حاالت الطوارئ، نظام متطّور لتنبيه السائق، تنبيه مسافة األمان، التنبيه في حالة االنحراف عن 
المسار. وبسبب كل ما تم ذكره أعاله، تم مكافأة بيجو 3008 بتقييم 5 نجوم، وهو أعلى تقييم يمكن 
منحه لسيارة من Euro NCAP، خبراء أمان السيارات المستقّلين األكثر شهرة ومعرفة في أوروبا، وذلك 

اعتمادًا على فحص تصادم  شديد وشامل.



O U T S T A N D I N G  P R A C T I C A L I T Y .
عــمــلــيــة مــثــالــيــة.
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A S  I F  B Y  M A G I C . 

Hands full? Watch the ingenious Smart Electric Tailgate open and 
close, making it easy to load all your objects. All it takes is a swift foot 
motion under the bumper centre to activate it... and make life easier. 
This clever option also includes the innovative PEUGEOT Open and 
Go system, a system that incorporates keyless entry and push-button 
start, relieving the need to remove the key from your pocket.

C R E A T E  Y O U R  O W N  S P A C E .

Create your own in-car space, at the single pull of the quick release 
lever (located in the boot), the rear seats fold to give a flat load 
area for easy loading. With the rear seats folded the total storage 
volume grows to 1670 litres. A ski flap also features and for increased 
modularity the front passenger seat folds completely flat. In doing 
so, this increases the loading length to three metres, perfect for 
transporting lengthy items.

كـمـا لـو أّنـهـا مـن عـالـم آخـر.

مشاغلكم كثيرة؟ شاهدوا إذن الصندوق الخلفي الذكي اإللكتروني وهو ُيفتح وُيغلق 
أوتوماتيكيًا ليسّهل عليكم تحميل جميع أغراضكم وأغراض عملكم. كل ما عليكم 

القيام به هو تحريك أقدامكم من أسفله عند المنتصف، لتفعيل حركته وتسهيل 
 ،*Open and Go حياتكم. كما يتضّمن هذا الخيار الذكي من بيجو النظام المبتكر

الذي يحتوي على نظام الدخول دون مفتاح وتشغيل السيارة بكبسة زر، دون عناء 
إخراج المفاتيح من جيوبكم.

ابـتـكـروا مـسـاحـاتـكـم الـخـاصـة.

خّصصوا مساحاتكم داخل سياراتكم كما تحبون، وذلك بسحب المقبض السريع بكل 
بساطة )المتواجد في صندوق السيارة(، ليتم طي المقاعد الخلفية لتحميل سهل. 

تصل إجمال مساحة التخزين بعد طي المقاعد الخلفية إلى 1670 لتر. كما يمكن أيضًا 
طي مقعد الراكب األمامي بشكل كامل لزيادة مساحة التخزين 3 أمتار إضافية ونقل 

األغراض الطويلة بكل راحة.
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Y O U R  S T Y L E .  Y O U R  C H O I C E .

From soft fabrics with intricate stitch detail to full grain leather trim, 
every seat material has been carefully chosen to provide style, 
durability and comfort.

1. Mistral ‘Nappa’ Leather (standard on GT Line).
2. Mistral ‘Meco’ Fabric (standard on Active versions).
3. Mistral Leatherette & ‘Piedimonte’ Fabric (optional on Allure versions).
4. Mistral Leatherette & ‘Evron’ Fabric (optional on Allure versions).

تـصامـيـمـكم اخـتـيـاركم.
تم اختيار مواد كل مقعد بعناية فائقة لتقديم التصميم األنيق، المتين والراحة 

المثالية، بدءًا من األقمشة الخفيفة مع تطريزات ممّيزة وصوالً إلى التصميم الجلدي 
الكامل.

.)GT Line جلد )قياسي على طراز Mistral ‘Nappa’  .1
.)Active قماش )قياسي على طراز Mistral ‘Meco’  .2

.)Allure قماش )اختياري على طراز ‘Piedimonte’ و Mistral Leatherette  .3
.)Allure قماش )اختياري على طراز ‘Evron’ و Mistral Leatherette  .4



Artense GreyHurricane Grey Bianca White

Magnetic BluePearlescent WhiteUltimate Red 

Perla Nera BlackAmazonite Grey

Metallic Copper

S E T  T H E  T O N E . 

Choose the colour that matches your character from the 
ten in our colour range.

R O L L  I N  S T Y L E . 

Designed to complement the sharp exterior design, the 
PEUGEOT 3008 is available with a choice of alloy wheels in 
either painted or two-tone diamond-cut finishes.

17” ‘CHICAGO’ alloy
(standard on Active versions)

18” ‘DETROIT’ 
Two-tone diamond-cut alloy wheels 

(standard on Allure versions)

18” ‘LOS ANGELES’ 
Two-tone diamond-cut alloy wheels 

(Standard on GT Line)

3 6 3 7

اخـتـاروا ألـوانـكـم.
اختاروا األلوان التي تناسب شخصّيتكم من بين 10 مجموعات ألوان.

أنـاقـة فـي الـقـيـادة.
تم تصميمها لتالئم التصميم الخارجي الجريء، حيث تأتي بيجو 3008 مع 

خيار إطارات األلمنيوم، إما مطلية أو بلونين بقصة ماسّية. ‘CHICAGO’ 17 بوصة ألمنيوم
)Active قياسي على طراز(

رمادي هريكين أبيض بيانكا رمادي المع رمادي أمازونيت أسود نيرا لؤلؤي

أحمر قاتم أبيض لؤلؤي أزرق ماجنيتيك نحاسي رمادي بالتيني 

‘DETROIT’ 18 بوصة
إطارات ألمنيوم بلونين بقصة ماسّية

)Allure قياسي على طراز(

‘LOS ANGELES’ 18 بوصة
إطارات ألمنيوم بلونين بقصة ماسّية 

)GT Line قياسي على طراز(

* Colours might differ slightly from the pictures shown.
 * ربما تتغير بعض األلوان قلياًل مقارنة باللون الظاهر في الصورة .

Platinum Grey
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N E T W O R K  A N D  S E R V I C E S .

When you choose PEUGEOT, you have the assurance 
of knowing that your vehicle has been designed and 
built to give you years of worry-free motoring. As a 
PEUGEOT owner, you can also rely on the customer 
care services of your dealer. This will ensure that 
you’re talking to a specialist who’ll listen to you, 
understand your problems and respond efficiently 
- someone who also has the expertise to maintain 
your PEUGEOT correctly, using trained technicians, 
PEUGEOT diagnostic equipment and PEUGEOT 
original parts. 

PEUGEOT SERVICE CARE
Please refer to the maintenance book for details of the 
service intervals and the specifics of vehicles operating 
in arduous conditions.

FURTHER INFORMATION

PEUGEOT ACCESSORIES
PEUGEOT Accessories are designed specifically 
for each model meaning no compromises on fit or 
function. In addition, they are tested to a rigorous 
standard for complete confidence and peace of mind.

PEUGEOT AND THE ENVIRONMENT
Our website has details of PEUGEOT’s environmental 
and recycling policies.

ABOUT THIS BROCHURE

The information contained in this brochure is based 
on the data and images available at the time of 
printing. Some features may not be available in the 
region. As part of a policy of continuous specification 
improvement, PEUGEOT reserves the right to modify 
specification, options and colours at any time. For 
full details ask your PEUGEOT Dealer, or click on 
me.peugeot.com. Print and photographic processes 
used in this brochure may alter the depth and tone of 
the colours shown. This brochure is not a contractual 
document or offer of sale. The details in this brochure 
cannot be reproduced without the expressed 
authorisation of PEUGEOT.

عند اختياركم بيجو، فأنتم تختارون راحة البال، 
بمعرفتكم أنه تم تصميمها وبناءها لمنحكم 

سنوات من الطمأنينة على الطرقات. كونكم أحد 
مالكي بيجو، فيمكنكم االعتماد على خدمة العمالء 
التابعة للموّزع الخاص بكم. هذا سيضمن تواصلكم 

مع اختصاصي يصغي إليكم ويفهم مشاكلكم 
ويسعى إلى حّلها بكل كفاءة – باإلضافة إلى 

تقنيين بخبرة كبيرة وتدريب متمّيز للمحافظة على 
بيجو خاصتكم بشكل صحيح، عبر أجهزة الفحص 

الخاصة واستخدام قطع غيار بيجو األصلية.

خدمة عمالء بيجو
يرجى منكم مراجعة كتّيب الصيانة لمعرفة تفاصيل 

فترات الخدمة ومواصفات السيارة أثناء عملها تحت 
الظروف الشديدة والشاقة.

معلومات إضافية

إكسسوارات بيجو
تم تصميم إكسسوارات بيجو بشكل خاص لكل 

طراز، ما يعني أنه ليس هناك مساومة على عملها 
وتالؤمها. باإلضافة إلى ذلك فقد تم فحصها وفقًا 

لمعايير صارمة لثقة كاملة وضمان راحة البال.

بيجو والبيئة
يحتوي موقع بيجو اإللكتروني على سياسات بيجو 

نحو البيئة وإعادة التدوير.

حول هذا الكتّيب

 تعتمد المعلومات المتضّمنة في هذا الكتّيب 
على البيانات والصور المتاحة في وقت الطباعة. 

من الممكن عدم توّفر بعض المزايا في المنطقة. 
كجزٍء من سياسة متابعة تطوير المواصفات، تحتفظ 

بيجو بحق تعديل المواصفات، الخيارات واأللوان 
في أي وقت. نرجو منكم سؤال وكيلكم لمعرفة 

me.peugeot. المعلومات الكاملة، أو تفّضلوا بزيارة
com. من الممكن أن تؤثر عملية طباعة وتصوير 
هذا الكتّيب على األلوان الموجودة فيها. ال يعتبر 

هذا الكتّيب وثيقة تعاقدية أو عرض للبيع. ال يمكن 
نسخ المعلومات الواردة في هذا الكتّيب دون إذن 

 تصريح 
من بيجو.

الـشـبـكـة والـخـدمـات


