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PHEV technology is the �rst electri�cation step from 
Peugeot in the GCC. In 1942, PEUGEOT unveiled its �rst 
ever, electric microcar, the PEUGEOT VLV. They 
eventually went on to becoming the �rst European 
manufacturer to o�er an electric version of a vehicle to 
businesses, followed by the creation of the
‘106 ELECTRIC’ in ‘95 - the �rst electric passenger car.  
The new electri�cation experience o�ers customers the 
opportunity to have a traditional combustion engine, 
coupled with a pure electric experience.

MEET THE FUTURE

تميزت بيجو في دول الخليج باتخاذها الخطوة ا�و� لتزويد 
مركباتها بالكهرباء، وذلك بعد اعتمادها تكنولوجيا المركبات 

الكهربائية الهجينة والقابلة للشحن.
عام 1942، أطلقت بيجو أول سيارة كهربائية بحجم صغير جدًا؛ 

بيجو VLV. وأصبحت بعدها صانعة السيارات ا�وروبية ا�و� 
التي قدمت مركبة كهربائية للمؤسسات. وعام 1995، صممت 

بيجو سيارة ’إلكتريك 106’ واعُتبرت السيارة الكهربائية ا�و� 
المخصصة للركاب. 

وتقدم هذه التجربة الجديدة لتزويد المركبات بمحركات كهربائية 
فرصة للعم²ء توفر لهم إمكانية استخدام المحرك التقليدي، 

إ� جانب محرك كهربائي نقي يمنحهم تجربة µ مثيل لها.



The
Electrification
History of
Peugeot

The PEUGEOT BB1
The bold and 100% electric city car  
concept, perfect for daily urban use.

The PEUGEOT EX1
For peak electric performance, the electric EX1
concept car was launched & broke 6 world records
- by the International Automobile Federation.

The 3008 HYBRID4
The new 3008 comes with an Electric Engine &
Internal Combustion Engine. Just enough for short
urban rides or longer drives.

2009 2010 2021

The PEUGEOT VLV Microcar
Powered by four 12V batteries with 
a speed of 22 mph.

The PEUGEOT ION CONCEPT
The �rst draft of an urban electric 
vehicle, designed for the city with a 
20 kW electric motor. 

The PEUGEOT TULIP
A concept vehicle for Individual & Public
Urban Transport within the city.  

The PEUGEOT TOUAREG
PEUGEOT’s �rst-ever hybrid 4×4, with a single-cylinder
engine, which acted as a generator.   

The PEUGEOT 106 ELECTRIC
The �rst electric passenger car for
private individuals.
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A BOLD, NEW LOOK مظهر جديد بأسلوب جريء

The new SUV 3008 HYBRID4 boasts a 

high-tech design with its powerful 

font-end, 18” alloy wheels, full LED 

headlights, and a futuristic grille insert. 

Its distinctive and modern style is what 

sets it apart from any other.

يتميز تصميم SUV 3008 الهجينة والقابلة للشحن 

الجديدة بتقنية عالية ومظهر أمامي �فت، 

إضافة إ� عج�ت ا�لومنيوم قياس 18 بوصة، 

ومصابيح LED أمامية كاملة، وشبكة أمامية 

عصرية. وبفضل هذا ا�سلوب الحديث 

وا�ستثنائي، رفعت بيجو مستوى المنافسة.

 SUV 3008 تضم المصابيح ا�مامية المميزة في

الهجينة والقابلة للشحن كشافات LED كاملة جديدة 

تبرزها المصابيح النهارية التي تّتخذ شكل أنياب ا�سد، 

إ� جانب المصابيح الخلفية التي تتميز بتصميم المخالب 

claw الث�ثي ا�بعاد الذي يزّينها من كّل جانب.

The signature headlights on the

SUV 3008 Plug-in Hybrid include new full LED 

headlamps ampli�ed by the ‘lion’s fangs’ 

DRL, and its signature 3D claw-e�ect rear 

lights, which adorn both its wings.

BE SEEN WHEREVER YOU GO اخطف ا�نظار أينما ذهبت

Enjoy premium sounds from the FOCAL Hi-Fi 

system and relax in the SUV 3008 Plug-in Hybrid 

exclusive leather & Alcantara seats, coupled with 

massage-function AGR.

COMFORTABLE INTERIORS

ENJOY THE VIEW

Unwind in the passenger or driver’s seat 

while you soak in views from the large 

panoramic sunroof overhead.

استرِخ في مقعد الراكب أو السائق ومّتع نظرك 

بالمناظر الخّبة المحيطة بك بفضل فتحة السقف 

البانورامية.

استمتع بالموسيقى مع نظام FOCAL الصوتي العالي 

الجودة والوضوح فيما تسترخي في SUV 3008 الهجينة 

والقابلة للشحن التي توفر لك مقاعد AGR من الجلد 

وقماش ألكانترا.

تصميم داخلي مريح

استمتع بالمناظر الخّبة



The new SUV 3008 HYBRID4 comes with a host of driving aids, 

which help reinforce comfort and safety on-board. 6 Airbags, 

Lane Positioning Assist*, Blindspot Detector, High Beam Assist 

and more, help guarantee a peaceful driving experience.

ENHANCED DRIVING AIDS

تقدم SUV 3008 الهجينة والقابلة للشحن الجديدة مجموعة من أنظمة 

مساعدة السائق التي تعزز الراحة وا�مان أثناء القيادة.

وتتوفر فيها 6 وسائد هوائية، والنظام النشط لتحديد التمركز في المسار، 

وكاشف النقاط غير المرئية، ونظام المساعدة با�ضاءة العلوية وغيرها من 

ا�نظمة التي تضمن لك تجربة قيادة هادئة ومريحة.

أنظمة معززة لمساعدة السائق

Track your journey on the tactile 10” capacitive touchscreen or 

the new 3D Digital Dashboard, in the upgraded

PEUGEOT i-Cockpit®. Mirror your favourite smartphone apps 

with the Mirror Screen feature - compatible with

Apple CarPlay™* or Android Auto™*.

STAY CONNECTED

تتّبع رحلتك ع¤ شاشة اللمس بقياس 10 بوصة، أو ع¤ لوحة التحكم الرقمية 

الث·ثية ا�بعاد في مقصورة بيجو ®i-Cockpit المحّدثة.

ومن خ·ل ميزة عرض شاشة الهاتف، ستتمكن أيضًا من ا«ستمتاع بتطبيقاتك 

المفضلة من هاتفك الذكي المتوافق مع نظام *™Apple CarPlay أو

.Android Auto™* 

تصميم داخلي مريح

*تسمح لك ميزة عرض شاشة الهاتف بعرض التطبيقات من هاتفك الذكي ع¤ شاشة اللمس، وتعمل هذه 
الميزة إّما بنظام Android Auto™ 12 (لهواتف Android) أو نظام ™Apple CarPlay (لهواتف iOS). يتم 

تعطيل بعض الميزات أثناء القيادة. اكتشف المزيد ع¤ موقع بيجو في بلدك. 

The Mirror Screen feature lets you mirror smartphone applications onto the touchscreen. The Mirror Screen feature 
works with Android AutoTM (for Android phones), Apple CarPlayTM (for iOS phones), subject to mobile data contracts. 
Some features are disabled when driving. Find out more from your country’s PEUGEOT website.

POWERFUL ENGINES

The new SUV 3008 HYBRID4 comes equipped with an 

internal engine and an electric motor, which gives the 

vehicle a combined power of up to 300 HP.

محّركات قوية

إّن بيجو SUV 3008 الهجينة والقابلة للشحن الجديدة مجّهزة بمحرك 

ذات ا�حتراق الداخلي ومحرك الكهربائي، ما يزّود المركبة بقوة 

إجمالية تصل لغاية 300 حصان.

The new SUV PEUGEOT 3008 Plug-in Hybrid

is adapted to suit all your recharging needs. Choose from

MODE 2 (220V socket) - 8 hours to a fully-charged vehicle or 

MODE 3 (Public EV Charging Station) - 3 hours to a 

fully-charged vehicle.

CHARGING YOUR PHEV

تتكّيف بيجو SUV 3008 الهجينة والقابلة للشحن الجديدة لتناسب كل خياراتك 

واحتياجاتك. اخَتر بين النمط 2 (مقبس 220V) لشحن سيارتك بالكامل خ�ل 8 

ساعات، أو النمط 3 (محطة شحن عامة للمركبات الكهربائية) لشحن سيارتك 

بالكامل خ�ل 3 ساعات.

شحن سيارتك الهجينة والقابلة للشحن
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استرِخ في بيجو 3008 الهجينة والقابلة للشحن المزّودة 

بفرش مصنوع من الجلد وا�قمشة الفاخرة.

HYBRID4

A WARM AMBIENCE.

Sit back and relax in the 3008 PHEV with

high-end leather or Alcantara options.

أجواء مليئة بالراحة

 Grey Alcantara Interiors

Red Nappa LeatherBlack Nappa Leather

جلد نابا أحمر جلد نابا أسود

 قماش ألكانترا الرمادي

SET THE TONE.

Choose from a palette of seven premium colours.

Celebes Blue Cumulus Grey

Blue Vertigo

Platinium Grey

White PearlBlack Perla Nera

Ultimate Red

TUNE THE SET

Your new PEUGEOT 3008 PHEV

comes with 18” alloy wheels for more

elegance and character.

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

18
CCLX2

لكل لون قصة

اختر لونك المفضل من مجموعتنا التي تضم سبعة ألوان مذهلة.

حّدد التفاصيل

تأتي سيارتك بيجو 3008 الهجينة والقابلة للشحن 

الجديدة مزّودة بعج�ت ا�لومنيوم بقياس 18 بوصة، 

لتستمتع بمزيد من الفخامة والتأّلق.
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Exterior Features

18" Dual Tone Alloy Wheels 

Front & Rear Fog Lamps 

LED Daytime Running Lamps  

Auto LED Headlights 

Rear LED Lamps (with 3D claw design)  

Brushed Steel Roo ine & Rooftails 

Panoramic Sunroof  

Chrome Exhaust Tip 

HYBRID4 Logo 

Interior & Convenience Features

i-Cockpit 

12.3” Virtual Driver Display 

Multifunctional Leather Steering Wheel
(tilt & telescopic) 

Manual Mode Paddle Shifts 

Passive Entry & Push Engine Start Button  

Adaptive Cruise Control with Speed Limiter 

Auto Air Conditioning System

Rear A/C Vents 

Auto Dimming Inside Mirror 

Ventilated Glove Box 

6-way Manual Front Seats 
Adjustment Power (Driver)

Rear Seat Folding (60:40)

Wireless Phone Charger 

Power Liftgate With Handsfree 
(foot sensor) Feature 

Ambient Lighting 

Nappa Leather Seats 

Alcantara Seats 

Front Massage Seats

Active Parking with Assisted Steering System

Audio Entertainment & Connectivity System

10" Colour Touchscreen with Phone 
Mirroring Connectivity 

USB & Bluetooth Connectivity 

10 (Focal) Speakers 

3D Navigation System 

Safety Features

6 Airbags 

ABS + EBD + ESC + TPMS

Electronic Parking Brake 

Driver Attention Alert 

Front Child Safety Lock Button 

Parking Sensors (Front & Rear)

360° Rear View Camera 

Blind Spot Warning 

Lane Departure Warning With Assisted Steering

Lane Positioning Assist

Active Emergency Safety Braking

Electric Vehicle Charging Features

Public & Home Charging Cables
Mode 2 & Mode 3 



Features and speci�cations are subject to availability depending on market and grade. قد تطرأ تعدي�ت ع	 المواصفات والميزات تبعًا لمتطلبات السوق.



Visit the ë-EXPERT Center for repair and maintenance of your electric vehicle.

تفضل بزيارة مركز e-EXPERT لتصليح وصيانة سيارتك الكهربائية.

The centre’s members are qualified to change your vehicle’s battery.
يتمّتع فريقنا في المركز بالمؤه¡ت ال¡زمة لتغيير بطارية سيارتك.

Recharge your vehicle to 80% during every workshop service.
اشحن حتى %80 من بطارية سيارتك خ¡ل ورشة عمل خدمة الصيانة.

We o¼er roadside assistance, if or when your vehicle powers out.
نوفر لك خدمة مساعد الطريق في حال/فور نفاد بطارية سيارتك.

نوفر حلول شحن معتمدة لسيارتك الكهربائية.
We o¼er certified charging solutions for your electric vehicle.

Find mobility solutions during every operation, at our centre.

اكتشف حلول التنقل خ¡ل كل عملية تتم في مركزنا.

We give you peace of mind with servicing contracts for your LEV vehicle & 
clean your car after each visit.

نؤمن لك راحة البال عبر عقود خدمات الصيانة الخاصة بمركبتك المنخفضة 
اÒنبعاثات، ونقدم لك غسيً¡ مجانيًا بعد كل زيارة.

Constant updating of the manufacturers’ lifetime software to profit from the
last upgrades made on the vehicle

. ُ ّ
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Get a quote today, book online, or chat with our team at the PEUGEOT showroom.



ksa.peugeot.com


