הנצחון שלו זה הנצחון של .ך
פיג׳ו  3008 SUVשזכה ב 44-פרסים בינלאומיים  ,כולל רכב השנה באירופה  ,כובש גם את ישראל.
מדינה

פרס

הפרס ניתן בידי:

ישראל

ה C-SUV-של השנה

פאנל של  41כתבי רכב מובילים מישראל

ישראל

מכונית השנה

פאנל של  41כתבי רכב מובילים מישראל

צרפת

המכונית המחוברת 2016

Net.01

צרפת

מקום ראשון בעולם בקטגוריית רכב בייצור סדרתי

תחרות  RTL/AUTOPLUSבקרב מאזינים וקוראים

אנגליה

מכונית השנה

פרסי מכונית השנה של  CarBuyerלשנת 2017

אנגליה

ה SUV-הטוב ביותר

פרסי מכונית השנה של  CarBuyerלשנת 2017

דנמרק

מכונית השנה 2017

MKD
(מועדון כתבי הרכב של דנמרק)

צרפת

המכונית של ארגוס לשנת 2017

L'Argus

צרפת

 SUVהשנה של ארגוס 2017

L'Argus

אנגליה

המכונית המשפחתית של  Inside Laneלשנת 2016

פרסי מכונית השנה של  Inside Laneלשנת 2016

קרואטיה

מכונית השנה 2017

ארגון כתבי הרכב המקצועיים של קרואטיה

בינלאומי

®PEUGEOT i-Cockpit

Auto Best

צרפת

ה SUV-האופנתי ביותר

Auto-Moto TF1

אירלנד

מכונית השנה

Irish Daily Mail

צ'ילה

ה SUV-הטוב ביותר לשנת 2017

MT MAG - La Tercera

סלובניה

מכונית השנה

Avto magazin, Motorevija, Delo, Dnevnik, Evo et Večer,
RTV Slovenija et Siol.net

צרפת

ה SUV-הטוב ביותר לעסקים לשנת 2017

Kilomètres Entreprises

פורטוגל

המכונית הטובה ביותר לשנת 2017

מגזין טורבו

פורטוגל

ה SUV-הטוב ביותר לשנת 2017

מגזין טורבו

צרפת

פרס עיצוב הפנים הטוב ביותר

Festival Automobile International

צרפת

ה SUV-הקומפקטית המועדפת על ידי הצרפתים

מגזין L'Automobile

פורטוגל

מכונית השנה

media Portugais 19

רומניה

 AUTOproהטוב ביותר

מגזין AUTOpro

ספרד

פרס החדשנות הטובה ביותר לרכב עבור PEUGEOT
® I-Cockpit

Groupe Motorpress Iberica

אירופה

מכונית השנה

COTY

גרמניה

פרס עיצוב המוצר של Red Dot

ארגון Red Dot

רומניה

פרס החלל הפנימי הטוב ביותר

Magazine Automarket.ro

צרפת

מכונית השנה 2017

AFPA

צרפת

ה SUV-הטוב ביותר

Prix Auto Environnement MAAF

מדינה

פרס

הפרס ניתן בידי:

צרפת

הרכב הפרטי של השנה

L'Automobile & l'Entreprise

אנגליה

ה SUV-בגודל בינוני הטוב ביותר

Auto Express

צרפת

חדשנות

מגזין L'Automobile

צרפת

הקרוסאובר הקומפקטי של השנה

La Revue Automobile

הולנד

רכב הליסינג של השנה 2017

Alphabet

צ'כיה

מכונית ציי הרכב של השנה

 100חברים ,הכוללים מנהלי ציי רכב ,מנהלי חברות ודיירקטורים

אירלנד

המכונית האירית של השנה

ארגון כתבי הרכב המקצועיים וארגון כתבי הרכב האיריים

בינלאומי

מכונית השנה של
Women's World
בקטגוריית  / SUVקרוסאובר

 25שופטות מ 20-מדינות שונות .פרסי המכונית היחידים בעולם
המוענקים על ידי נשים.

דרום
אפריקה

המכונית המשפחתית של השנה

השופטים הם מ ,Drive360-מוסף שבועי המצורף לעיתון The
 ,Starחדשות פרטוריה ,Daily News ,מרקורי וקייפ טיימס;
ומאתר האינטרנט של .IOL Motoring

מקסיקו

ה SUV-הטוב ביותר של 2017

עיתונאים מקסיקנים מWWCOTY-

מרוקו

רכב השנה לשנת 2018

מגזין הרכב Autonews

טורקיה

הרכב הטוב ביותר לשנת 2018

Auto Motor Sport

צרפת

ה SUV-הקומפקטי הטוב ביותר לשנת 2018

מגזין L'Automobile

מזרח תיכון

מכונית השנה במזרח התיכון 2018

 MECOTYהפרס הגדול ביותר של תעשיית הרכב האזורי

אנגליה

זוכה פרס הזהב ,רכב השנה לפי AutoExpress

AutoExpress

רמת האבזור הביטחותי
תיאור דגם
קוד דגם
3008 ACTIVE BLUE HDI 1.6L TURBO 120 HP
155
6
3008
PREMIUM
BLUE
HDI
1.6L
TURBO
120
HP
117
7
3008
ACTIVE
1.6L
TURBO
165
HP
154
6
3008 PREMIUM 1.6L TURBO 165 HP
118
7
3008
GT
BLUE
HDI
2.0L
TURBO
180
HP
125
7

דגם

נתוני צריכת דלק
בליטרים ל 100-ק“מ*
עירוני  4.7בין עירוני 3.9

3008 ACTIVE/PREMIUM
BLUE HDI 1.6L TURBO 120 HP
 3008 ACTIVE/PREMIUMעירוני  7.3בין עירוני 4.8
1.6L TURBO 165 HP
3008 GT BLUE HDI
עירוני  5.5בין עירוני 4.4
2.0L TURBO 180 HP

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת
בטיחות
נמוכה

דרגת
זיהום
4
10
12

זיהום
מרבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום
מזערי

* נתוני היצרן ,עפ״י בדיקת מעבדה .תקן  .EC715/2007עם זאת ,צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה** .הדרגה
מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( ,התשס"ט 2009

