NEW SUV PEUGEOT 3008

 الجديدة3008 SUV بيجو

For 210 years, PEUGEOT has unfailingly upheld a French
manufacturing tradition of quality and inventiveness.

ً
 بذلت بيجو جهدها للحفاظ عىل تقاليد،عاما
210 ألكثر من
 تركز، واليوم.التصنيع الفرنسية التي تجمع بين الجودة واالبتكار

Today, PEUGEOT is more focused than ever on designing

،بيجو عىل تصميم سيارات بأسلوب أنيق أكثر من أي وقت مضى

sleekly styled vehicles affording drivers a sensory experience

وذلك بهدف توفير تجربة حسية للسائقين ترتقي بمستوى
ً
ً
ووصوال
،وبدءا بالشكل الهندسي
.القيادة لتعزز جميع حواسهم

that goes beyond driving by heightening all the senses.
From ergonomics to materials and connectivity, we have
worked on each detail to bring you a more intuitive driving
experience. More than anything, we wish to offer you the
freedom to choose, because people have been and always

 سعينا إىل التدقيق في كل،إىل المواد المستخدمة وميزة االتصال
، وأكثر من ذلك.التفاصيل لنوفر لك تجربة قيادة أكثر سهولة
 ألن احتياجات الناس كانت وستبقى،نود أن نقدم لك حرية االختيار
.محورنا الرئيسي
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will be our main focus.
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BRIGHTER DESIGN.
ت ـص ـم ـي ــم أرقــى.
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REFINEMENT AND DYNAMISM
The exterior design of the new SUV PEUGEOT 3008
highlights its assertiveness and a balance between strength

أنا ق ـ ــة ودينــاميكـ ــية
 الجديدة3008 SUV يعكس التصميم الخارجي في بيجو
.اإلصرار والتوازن بين القوة والفعالية

STRONG PERSONALITY
The signature headlights include full LED headlamps
magnified by the ‘lion’s fangs’ design, complete with a

and power.

3008 تتميز الواجهة األمامية األنيقة والفريدة في بيجو

PEUGEOT chrome tip that makes the SUV PEUGEOT 3008

The refined and unique front end of the new

 ال سيما مع الشبكة األمامية، الجديدة بطابع خاصSUV
ً
ً
ً
.وعصريا للغاية
مستقبليا
مظهرا
الرأسية التي تعكس

stand out.

SUV PEUGEOT 3008 boasts character with a new vertical

شــخصية بــارزة
، أمامية بالكاملLED تتمثل المصابيح األمامية في كشافات
 وتكتمل عند طرفها برأس مدبّب من.ت ّتخذ شكل أنياب األسد
ً
ً
.بارزا
تصميما
3008 SUV  لتمنح بيجو،الكروم

grille that takes on a futuristic look.
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طابــع اســتثنائي

EXCLUSIVE CHARACTER

كشــافات خلفيــة مميــزة ثالثيــة األبعــاد

بفضل عجالت األلومنيوم 'لوس أنجلوس'* االستثناية التي تتميز بقصة

Singular, diamond-cut 18” ‘Los Angeles’* alloy wheels

في الجهة الخلفية ،تبرز تكنولوجيا  LEDالكاملة في بيجو الجديدة

ألماسية وبحجم  18بوصة ،ال سيما العتبات العريضة الفريدة من نوعها،

and massive door sills reinforce the robust dynamism

من خالل تصميم المخالب  clawالثالثي األبعاد ،إضافة إىل المؤشرات

تتمتع اآلن بيجو  3008 SUVالجديدة بديناميكية ومتانة أكبرّ .
تألق بأسلوبك
الخاص واخ َتر اللون األسود اللؤلؤي**  Black Pearlالجديد.

of the new SUV PEUGEOT 3008. Stand out in style with
the new Black Pearl** pack option.

الوامضة.
ليغطي هذه الكشافات ،فيما يظهر
ويبرز الزجاج الدخاني الشفاف
ّ

SIGNATURE 3D REAR LIGHTS
At the rear, the new PEUGEOT full LED technology includes
its signature 3D-claw effect with rolling indicators.
The lights are shielded by transparent smoked glass while
the extended black strip gives the vehicle a sportier look.

ً
شريطا أسود يمتد عىل طول الجهة الخلفية ليمنح السيارة
تحتها
ً
ً
رياضيا أكثر.
مظهرا
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*متوفرة من طراز .GT

* Available from GT Trim.

**خيار متوفر لطراز .GT

** Option available on GT Trim.
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ENHANCED EXPERIENCE.
.تـجــربة م ـعـ ّـززة

UNLIMITED CONNECTIONS

ا ّتصــال بــا حــدود

THE UNIQUE PEUGEOT i-COCKPIT®

 المميــزةi-COCKPIT® مقصــورة بيجــو

Track your journey on the capacitive 10” touchscreen or the

 يمكنك اآلن تتبّع، للمالحة الثالثية األبعادTomTom® بفضل خدمة

The new SUV PEUGEOT 3008 invites you to discover

 الجديدة الكتشاف تصميمها الداخلي الرائع3008 SUV تدعوك بيجو

new Digital Dashboard thanks to TomTom® 3D Navigation.

 أو عىل لوحة، بوصة10 رحلتك عىل شاشة اللمس التكاثفية بقياس

spectacular interiors with its modern and high-end

 توفر لك عجلة. الحديثة والفخمةi-Cockpit® الذي يتميز بمقصورة

PEUGEOT i-Cockpit®. Its compact multifunctional steering

.القيادة المدمجة والمتعددة االستعماالت سهولة أكبر في التحكم

With the Mirror Screen* feature, you can enjoy the apps from
your smartphone compatible with Apple CarPlay™ or Android
Audio™.
Your smartphone charges by induction in the dedicated
placement area, located next to you on the central console.
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*The Mirror Screen feature lets you mirror smartphone applications onto the touchscreen and works with
Android Audio™ 12 (for Android phones), Apple CarPlay™ (for iOS phones). Some features are disabled
when driving. Find out more from your country’s PEUGEOT website.

ً
أيضا
 ستتمكن،* ومن خالل ميزة عرض شاشة الهاتف.التحكم الرقمية

من االستمتاع بتطبيقاتك المفضلة من هاتفك الذكي المتوافق مع
.Android AudioTM  أوApple CarPlayTM نظام
 وذلك بوضع،ويتم شحن هاتفك الذكي عن طريق الشحن الح ّثي
هاتفك في المكان المخصص له في وحدة التحكم المركزية
.المتواجدة في متناول يديك
إما بنظام
ّ  وتعمل هذه الميزة،*تسمح لك ميزة عرض شاشة الهاتف بعرض التطبيقات من هاتفك الذكي عىل شاشة اللمس
. يتم تعطيل بعض الميزات أثناء القيادة.)iOS  (لهواتفApple CarPlayTM ) أو نظامAndroid  (لهواتف12 Android AudioTM
.اكتشف المزيد عىل موقع بيجو في بلدك

wheel offers a lot more maneuverability. The new 10" HD
capacitive touchscreen comes with elegant, chrome Toggle
Switches, giving the driver quick and intuitive access to
various comfort functions. Its 12.3" digital head-up digital

 بوصة بمفاتيح10 وتبرز شاشة اللمس عالية الوضوح الجديدة بقياس
تبديل من الكروم كي تمنح السائق إمكانية التحكم بسهولة وسرعة
 بوصة أمام12.3 أن لوحة التحكم الرقمية قياس
ّ  كما.بوظائف عدة
.السائق قد أصبحت اآلن عالية الوضوح

display is now in high definition.
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HIGH-QUALITY DISPLAY

عــرض عالــي الجــودة

The new 12.3" digital head-up display features a high-quality,

 بوصة12.3 تتميز لوحة التحكم الرقمية الجديدة قياس

configurable and customisable* digital panel that allows you

 وقابلة للتهيئة،أمام السائق بلوحة رقمية عالية الجودة
.والتخصيص* تسمح لك بالتركيز عىل القيادة

to keep your eyes on the road.
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*Preferably when the vehicle comes to a complete stop.

.*يُ ستحسن أن تكون السيارة في وضعية الوقوف التام

ULTIMATE COMFORT
Take in views from the large panoramic sunroof* overhead
and enjoy premium sound from the FOCAL®️Hi-Fi system***
with massage-function AGR* seats**. With the smart,
hands-free tailgate**, your trunk will open or close itself to
help with easy loading or unloading. A quick gesture of the
foot under the bumper is enough to activate it. Create your
own interior space with the “Magic Flat” system and its
2/3-1/3 fold-down bench seat freeing up a flat floor.
Store all your belongings when you climb aboard the
SUV PEUGEOT 3008.
* Available from Allure Trim.
** AGR seats: Aktion Gesunder Rucken: back health association.
*** Available from GT Trim: 10 speakers + 12 channel digital amplifier.

راحــة قصوى
استمتع بالمناظر الخالبة من خالل فتحة السقف* البانورامية عىل أنغام
، المميزFOCAL®️ Hi-Fi ***الموسيقى الجميلة بفضل النظام الصوتي

 وتتميز بيجو.* التي توفر ميزة التدليكAGR **فيما تسترخي في مقاعد

ً
أيضا بباب خلفي يفتح بدون لمس يسمح للصندوق بالفتح واإلغالق
ً
 إيماءة.ذاتيا بهدف مساعدتك عىل التحميل والتفريغ بسهولة تامة
.سريعة بقدمك تحت الصدامة الخلفية تكفي لتشغيل الباب عىل الفور
” الذي يسمحMagic Flat“ صمم مساحتك الداخلية بواسطة نظام
ِّ
2/3 مسطحة أكبر من خالل تحريك المقعد القابل للطي
بتحرير مساحة
ّ
.3008 SUV  احفظ كل أغراضك فور صعودك إىل سيارة بيجو.1/3و

.Allure *متوفرة من طراز
. جمعية الظهر السليم األلمانية:AGR: Aktion Gesunger Rucken **مقاعد
. قناة12 مضخّ م رقمي بـ+  مكبرات صوتGT:10 ***متوفرة لطراز
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S M A R T T E C H N O L O G Y.
تـكــنولــوجيــا ذك ـيـة.

INNOVATIVE TECHNOLOGY
The various new-generation driving aids on the
SUV PEUGEOT 3008 reinforce the comfort and safety
on-board. Experience a semi-autonomous driving
experience with adaptive cruise control.
The ‘ ACC’ Lane Positioning Assist, Lane Keeping Assist
or Blind Spot detection aids help guarantee a peaceful
driving experience.

تكنولوجيــا مبتكــرة
تتنوع أنظمة الجيل الجديد لمساعدة السائق في بيجو ،3008 SUV
وتعزز بالتالي الراحة والسالمة أثناء القيادة .استمتع بتجربة قيادة
شبه ذاتية بفضل نظام تثبيت السرعة القابل للتكيّف.
وتساهم أنظمة المساعدة هذه ،مثل نظام تثبيت السرعة القابل
للتكيّف ،أو النظام النشط لتحديد التمركز في المسار ،أو نظام تنبيه
االنحراف ،أو نظام رصد النقاط غير المرئية ،في توفير تجربة قيادة
هادئة.

For more information on these features, visit:
لمزيد من المعلومات حول هذه الميزات ،زوروا موقعنا عىل الرابط:
https://me.peugeot.com/car/suv-peugeot-3008-en/#section3

Lane Keep Assist

Adaptive Cruise Control

Active Safety Brake

Lane Positioning Assist

نظام تنبيه االنحراف

نظام تثبيت السرعة القابل للتكيّف

النظام النشط لمكابح األمان

النظام النشط لتحديد التمركز في المسار
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THE POWER
OF CHOICE.
.قــوة الخ ـيــار

AN EFFICIENT AND
POWERFUL ENGINE
The new SUV PEUGEOT 3008 comes equipped with one of
the most fuel-efficient engines of this segment. With 165 HP
and a six-speed automatic transmission* gearbox EAT6, this
engine balances performance, controlled consumption and

محــرك قــوي وعالــي
الكفــاءة
 الجديدة بأحد المحركات األكثر الكفاءة3008 SUV تتميز بيجو
ً
مزود
 وهو،حصانا
165  يولد هذا المحرك قوة.في فئتها
ّ
 ويحقق بالتالي،EAT6 بست سرعات
بناقل حركة* أوتوماتيكي
ّ
. ومتعة القيادة، واالستهالك المضبوط،التوازن بين األداء

*Fuel efficiency: 15.1 km/l.

The EAT6* six-speed automatic transmission gearbox, with
paddle shifters and electric controls, generates fast and
smooth gear changes with Quickshift technology.
The engine gives you the comfort of use in addition to

driving pleasure.
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AUTOMATED
TRANSMISSION EAT6

intensifying the driving experience and pleasure.

.لتر/ كم15.1 *كفاءة استهالك الوقود

*EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6): six speed automatic transmission gearbox available from Active Trim.

ناقــل حركــة
EAT6 أوتوماتيكــي
المزود بأذرع
،بست سرعات
EAT6* إن ناقل الحركة األوتوماتيكي
ّ
ّ
ّ
 يوفر لك إمكانية،تبديل السرعات ومفاتيح التحكم الكهربائية
.Quickshift تبديل السرعات بسرعة وسهولة بفضل تكنولوجيا
 كما أنّه يعزز،ويزودك هذا المحرك بالراحة وسهولة االستخدام
ّ
.تجربة ومتعة القيادة عىل السواء

.Active  سرعات متوفر من طراز6 ناقل حركة أوتوماتيكي بـ:)6  (ناقل حركة أوتوماتيكي عالي الكفاءةEAT6*
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C R E AT E Y O U R
O W N S PA C E .
صمم مســاحـتـك الـخاصـة.
ِّ

A WARM AMBIENCE
Sit back and relax in the SUV PEUGEOT 3008
with high-end leather or fabric upholstery.
Choose from our fabric or leather options.
1. Mistral Leatherette and Colyn Fabric
2. Mistral MECO Fabric
3. Black Claudia Leather*
4. Mistral Red Nappa Leather*
5. Mistral Black Nappa Leather and Alcantara*

1

2

4

5

*Available on GT

أجــواء مليئــة بالراحــة
المزودة بفرش مصنوع
3008 SUV استرخ في بيجو
ّ
ِ
.من الجلد واألقمشة الفاخرة
.اخ َتر ما يعجبك من خيارات األقمشة والجلد المتوفرة
 جلد ميسترال وقماش كولين.1
 قماش ميكو ميسترال.2
* جلد كالوديا أسود.3
* جلد نابا أحمر ميسترال.4
* جلد نابا أسود ميسترال وقماش ألكانترا.5

.GT *متوفرة لطراز
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SET THE TONE
Choose from a palette of seven
premium colours.
Black Perla Nera

Platinium Grey

Cumulus Grey

Celebes Blue

أسود لؤلؤي نيرا

رمادي بالتينوم

رمادي كومولس

أزرق سيليبس

Ultimate Red

White Pearl

Blue Vertigo

أحمر ألتيمت

أبيض لؤلؤي

أزرق فرتيجو

لــكل لــون قصــة
اختر لونك المفضل من مجموعتنا التي
تضم سبعة ألوان مذهلة.

TUNE THE SET
Your new SUV PEUGEOT 3008 comes with 17” and
18” alloy wheels for more elegance and character.

حــدّ د التفاصيــل
اخ َتر ما بين عجالت األلومينيوم بقياس  17بوصة أو 18
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17” ALLOYS “CHICAGO”,

18” ALLOYS, “LOS ANGELES”,
diamond cut, Continental CCLX2

18” ALLOYS “ DETROIT”,
diamond cut, Michelin Primacy 3

Michelin Primacy 4

عجالت ألومنيوم "لوس أنجلوس" قياس 18
بوصة ،قصة ألماسية ،كونتيننتال CCLX2

عجالت ألومنيوم "ديترويت" قياس 18
بوصة ،قصة ألماسية ،ميشالن برايمسي 3

عجالت ألومنيوم "شيكاغو" قياس 17
بوصة ،ميشالن برايمسي 4

ّ
والتألق.
بوصة ،واستمتع بمزيد من الفخامة
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qtr.peugeot.com

