5008

De mai bine de 200 de ani, PEUGEOT respectă
tradiția industrială franceză în materie de calitate și
inovație. Astăzi, mai mult ca niciodată, marca își
concentrează toate eforturile pentru a concepe
autovehicule cu design de înaltă clasă, care să
asigure o experiență senzorială dincolo de o simplă
călătorie cu automobilul. Ergonomia, materialele,
elementele de conectivitate – fiecare detaliu a fost
proiectat pentru a asigura un mod de conducere
intuitiv. Mai mult decât orice, pentru că omul va fi
mereu în centrul preocupărilor Mărcii, Peugeot își
propune să transforme timpul petrecut la bordul
vehiculelor sale într-unul de calitate.
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OLD DESIGN

*DESIGN ÎNDRĂZNEȚ

*

MODERNITATE
REDEFINITA
Experimentează un nou nivel de prestanță.
SUV PEUGEOT 5008 cu 7 locuri adoptă o
siluetă modernă și elegantă, oferind un
echilibru perfect între putere și rafinament.
Postura dinamică și sportivă a caroseriei
înălțate este pusă în valoare de inserția
cromată ce extinde linia blocurilor optice
până la spoilerul din spate. Noile jante din
aliaj de 19" «San Francisco» diamantate(1)
adaugă o notă finală siluetei atletice.

(1) Dotare standard, opțională sau indisponibilă,
în funcție de versiune.
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CODURILE DESIGNULUI DE
MÂINE, INTEGRATE
Cu semnătura luminoasă specifică Mărcii și o
nouă grilă fără cadru, partea frontală, sculpturală
și distinctivă se integrează perfect, arborând o
nouă bară de protecție cu placă metalică și prize
de aer laterale în nuanță negru lucios.
Blocurile optice full LED echipate cu funcție SDL
(Static Directional Lighting)(1), încadrate de faruri
diurne sub formă de lamă cu vârf cromat
amplifică aspectul felin al SUV-ului.

(1) Funcție de iluminare statică în viraje, care îmbunătățește în
mod semnificativ vizibilitatea în curbe. Dotare disponibilă în
standard pe versiunile GT și GT Pack și opțional pe nivelurile de
echipare ACTIVE Pack, în funcție de țară.

O POSTURĂ ÎNĂLȚATĂ
În partea din spate, aspectul modern al
SUV-ului PEUGEOT 5008 este amplificat de
bandoul negru lucios, de noile stopuri
moderne Full LED cu designul celor gheare
3D, acoperite cu un geam transparent
fumuriu și de semnalizatoarele secvențiale,
perfect aliniate.

*TEHNOLOGIE AMPLIFICATĂ

MPLIFIED
ECHNOLOGY
*

SENZAȚII DE CONDUS AMPLIFICATE

SAVUREAZĂ CONFORTUL SCAUNELOR

Amplifică senzațiile la volanul ansamblului PEUGEOT i-Cockpit® modern, inovator și ergonomic.

Instalat confortabil în scaunele de mari dimensiuni certificate AGR(1),
reglabile și cu funcție de masaj(2), te bucuri de finisajele de calitate
superioară și de tapițeria premium și atemporală.

Echipat cu volan compact pentru un plus de manevrabilitate și șapte Comutatoare(1), SUV PEUGEOT 5008
primește un ecran tactil HD nou de 10" și un nou instrumentar de bord digital cu display de înaltă calitate,
pentru ca șoferul să poată urmări informațiile utile la condus fără a-și lua ochii de la drum. Oglinda
retrovizoare interioară fotosensibilă «Frameless»(2) adaugă, din punct de vedere funcțional și estetic, tușa
finală.

(1) Scaune AGR (Aktion Gesunder Rücken: Asociația germană pentru sănătatea spatelui). Dotare
(1) Butoane tip pian ce oferă acces la principalele funcții de confort.
(2) Oglindă retrovizoare fără cadru. Disponibilă în dotare standard pe
versiunile GT și GT Pack.
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standard, opțională sau indisponibilă, în funcție de versiune.
(2) Funcții de reglare electrică și de masaj: dotare disponibilă standard, opțional sau indisponibilă, în
funcție de versiune.

INSTRUMENTAR DE BORD NOU
Cu o nuanță de negru mai profundă și un contrast mai bun, noul instrumentar de
bord digital de 12,3 personalizabil și configurabil oferă o calitate mai bună a afișajului
și o lizibilitate optimizată a informațiilor selectate de conducătorul auto, pentru o
reactivitate crescută.

UN NOU ECRAN TACTIL
Poziționat la îndemână, noul ecran tactil central HD de 10 este clar și receptiv, oferind
acces la toate funcțiile vehiculului și la conectivitate.
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CONECTAT
PENTRU AVENTURĂ
Pentru a te ghida în deplină relaxare, noul ecran
tactil HD de 10 oferă serviciul Connected
Nevigation Pack cu recunoaștere vocală, ce
include Real Time Traffic și Speedcam by
TomTom Services(1). Grație funcției Mirror Screen(2),
poți folosi aplicațiile compatibile direct pe ecranul
tactil și poți reîncărca(3) telefonul pe consola
centrală. În partea din spate, două porturi de
încărcare USB(4) sunt disponibile pentru pasageri.

(1) Serviciile TomTom* permit afișarea în timp real a tuturor
informațiilor esențiale pentru condus: trafic în timp real, stații
benzină, parcări, condiții meteo, căutare puncte de interes local
și zone de risc (în funcție de legislația țării). Abonamentul la
aceste servicii este inclus pentru o perioadă de 3 ani și poate fi
ulterior prelungit sau reînnoit online (contra cost).
(2) Dotare standard, opțională sau indisponibilă, în funcție de
versiune. Doar aplicațiile certificate Android Auto și Apple
CarPlay TM pot funcționa atunci când vehiculul este staționat
sau atunci când rulează, în funcție de caz. Atunci când
conduceți, anumite funcții ale acestor aplicații pot fi
restricționate. Anumite aplicații care pot fi gratuite pe
smartphone-ul tău impun descărcarea unei aplicații echivalente,
certificate Android Auto sau Apple CarPlay TM sau contra cost.
Funcția Mirror Screen operează prin aplicația Android Auto TM
(smartphone cu sistem Android) sau Apple CarPlay TM
(smartphone cu sistem iOS) cu condiția de a avea un
abonament cu acces la internet pe telefon. Pentru informații
suplimentare, consultă site-ul www.peugeot.com.ro.
(3) Dotare standard, opțională sau indisponibilă, în funcție de
versiune - Reîncărcare prin inducție ,pentru aparatele compatibile
cu standardul Qi
(4) Dotare standard, opțională sau indisponibilă, în funcție de
versiune.
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LĂRGEȘTE-ȚI ORIZONTUL
Plafonul Black Diamond(1), echipat cu bare transversale din aluminiu,
amplifică designul fluid și robust al caroseriei. Plafonul panoramic cu
deschidere(1) sporește plăcerea călătoriilor pentru toți pasagerii și permite
pătrunderea unui plus de lumină în habitaclu.

(1) Dotare standard, opțională sau indisponibilă, în funcție de versiune.

AMPLIFICĂ PURITATEA SUNETELOR
Profită din plin de sonorizarea HI-Fi Premium marca Focal®(1), ce oferă plăcerea unui
sunet pur și detaliat, difuzat de cele zece difuzoare integrate, cu difuzorul central și
tweeterele într-o nuanță nouă, Bronze Belem.

(1) Focal® este un brand franțizesc, lider mondial în poducția de soluții Hi-Fi.

Carcasa se află sub scaunul pasagerului, pentru ca utilizarea portbagajului să nu fie
afectată. Dotare standard sau opțională, în funcție de versiune.
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MODULARITATE EXTINSĂ

VOLUME

Compact în categoria sa, SUV PEUGEOT 5008 adoptă dimensiuni generoase.

SUV PEUGEOT 5008 oferă un portbagaj de mari dimensiuni(1) la care accesul este facilitat grație

Interiorul a fost optimizat în mod inteligent, pentru a oferi un spațiu la bord

sistemului cu tehnologie hands-free(2) de deschidere și închidere a hayonului printr-o simplă

excelent și o modularitate (aproape) fără limite, cu un număr de 1-7 locuri(1).

trecere a piciorului pe sub bara de protecție spate.

Pe rândul 2, pachetul pentru copii(2) oferă măsuțe tip avion și storuri
parasolare.

(1) Volum mare al portbagajului, cuprins între 780 dm3 (VDA 210) și 1940 dm3 (VDA 214). Posibilitatea de a încărca obiecte lungi, de
până la 3.20m, grație scaunului pasagerului din față rabatabil în poziție măsuță.
(2) Dotare standard, opțională sau indisponibilă, în funcție de versiune.

(1) Amenajarea interiorului este facilitată de scaunele independente și
escamotabile de pe rândurile 2 și 3 (și extractibile pe rândul 3).
(2) Dotare standard, opțională sau indisponibilă, în funcție de versiune.

*PERFORMANȚĂ ÎN ACȚIUNE

ERFORMANCE
N ACTION
*

PILOTEAZĂ SISTEMELE DE
ASISTENȚĂ LA CONDUS
La drum, ești însoțit de numeroasele sisteme
de asistență la condus(1) ce echipează SUV
PEUGEOT 5008, precum sistemul de frânare
automată de urgență de ultimă generație(2)
sau recunoașterea extinsă a indicatoarelor
rutiere(3).
Pentru un condus în mediul urban în deplină
relaxare, beneficiezi de sisteme de asistență la
manevre și la parcare(1): cameră video pentru
asistență la parcare cu unghi de 360° și Park
Assist.
(1) Dotare standard, opțională sau indisponibilă, în funcție
de versiune.
(2) Detectează pietonii și bicicliștii pe timp de zi și pe timp
de noapte, cu avertizare în caz de risc de coliziune.
Dotare standard, opțională sau indisponibilă, în funcție
de versiune.
(3) Detectează indicatoarele de limitare a vitezei, dar și
indicatoarele rutiere stop, sens unic, depășirea interzisă
etc.

13

RULARE SEMIAUTONOMĂ

VIZIBILITATE PE TIMP DE NOAPTE

Află despre rularea semiautonomă cu pachetul Drive Assist Plus(1). Cu sistemul de poziționare pe bandă(2) și

Pentru o reactivitate optimizată pe timp de noapte sau în condiții de

regulatorul de viteză adaptiv ce include funcția Stop & Go, acesta adaptează în mod automat viteza

vizibilitate redusă, camera cu infraroșu a sistemului Night Vision(1)

vehiculului la viteza vehiculului din față, menținând distanța de siguranță și asigură traiectoria în funcție de

detectează prezența pietonilor sau a animalelor pe o distanță de până la

poziția dorită de șofer.

200 m în fața vehiculului, în afara razei de acțiune a farurilor. Imaginile
sunt afișate pe instrumentarul de bord digital, în câmpul vizual al
șoferului și sunt însoțite de un semnal sonor.

(1) Numai alături de o cutie de viteze automată EAT8. Dotare standard, opțională sau indisponibilă, în funcție de versiune.
(2) Sistem utilizat pentru menținerea poziției vehiculului aleasă de conducătorul auto (pe partea stângă, dreaptă sau pe centrul benzii).
(1) Vedere pe timp de noapte. Dotare opțională sau indisponibilă, în funcție de versiune.
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LĂRGEȘTE-ȚI
CÂMPUL DE ACȚIUNE
Cu tehnologia Advanced Grip Control(1),
ai mai multă libertate de acțiune.
Poți adapta capacitatea de aderență a
SUV-ului PEUGEOT 5008 la condițiile
meteo și de drum.
În pantele abrupte, funcția Hill Assist
Descent Control(2) îți permite să
controlezi viteza.

(1) Sistem de antipatinare optimizată cu 4 moduri de
aderență: normal, zăpadă, noroi, nisip. Disponibil în
funcție de versiune.
(2) HADC: Sistem de asistență la coborârea în pantă.
Disponibil opțional, în funcție de versiune.
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MOTORIZĂRI

RULARE FLUIDĂ

MOTORIZĂRI DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ

Cu motorizările eficiente ce pot fi asociate cu cutie de viteze automată EAT8(1), o greutate

Agil și ușor de manevrat, SUV PEUGEOT 5008 oferă performanța dinamică și confortul acustic al unui Grand Tourer.

optimizată și rază de bracare ultra-scurtă, SUV PEUGEOT 5008 oferă plăcerea unei direcții agile și

SUV-ul este echipat cu motoare de ultimă generație PureTech pe benzină sau diesel BlueHDi, omologate Euro 6d(1), ce

precise și o plăcere la condus incitantă.

dispun de tehnologia Stop&Start.

(1) Efficient Automatic Transmission 8. Disponibilă în funcție de versiunea de motorizare. În funcție de tipul motorizării,
SUV-ul PEUGEOT 5008 poate fi echipat și cu o cutie de viteze manuală BVM6.

(1) Noul standard de emisii Euro 6d-Final, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2021.
CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII DE CO2
• Valori WLTP(1): Consum combustibil 5.1 – 7.0 (ciclu combinat) WLTP (l/100 km) – Emisii de CO2 (combinat) WLTP: 131 – 158 (g/km).
(2) Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 respectă omologarea WLTP. Începând cu data de 1 septembrie 2018, pentru autovehiculele noi omologarea de tip
se acordă conform Procedurii de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). WLTP înlocuiește
Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), procedura de testare utilizată anterior. Datorită condițiilor de testare mai realiste, valorile consumului de combustibil și ale emisiilor
de CO2 măsurate conform WLTP sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate prin NEDC. Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 pot să difere în funcție
de condițiile reale de utilizare și de diferiți factori, cum ar fi echipamentele specifice, dotări opționale și tipul anvelopelor. Pentru informații suplimentare contactează dealerul
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tău Peugeot. Pentru mai multe detalii, accesează pagina www.peugeot.com.ro

PERSONALIZARE

1

5

SOIGNEZ
VOTRE INTÉRIEUR
Apreciază calitatea materialelor,
cusăturilor și finisajele tapițeriilor și
decorurilor propuse pentru a echipa SUVul PEUGEOT 5008 și optează pentru
interiorul care ți se potrivește.

2

1- Material textil MECO Mistral(1)
2- Material textil COLYN(2)
3- Tapițerie Mi TEP Belomka(3)
4- TEP/Alcantara® Noir Mistral (4)
5- Piele Nappa Noir Mistral(5)
6- Piele Nappa Rouge(6)

Piele și alte materiale: pentru detalii privind tapițeria din piele,

3

consultă caracteristicile tehnice disponibile în punctele de
vânzare sau pe site-ul: www.peugeot.com.ro

(1) Dotare standard pe versiunile ACTIVE Pack.
(2) Dotare standard pe versiunile ALLURE/ALLURE Pack.
(3) Dotare standard pe versiunile GT.
(4) Dotare standard pe versiunile GT Pack.
(5) Dotare opțională pe versiunile ALLURE/ALLURE Pack/GT/GT Pack.
(6) Dotare opțională pe versiunile GT/GT Pack.

4
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6

SETEAZĂ TRENDUL
Alege nuanța care se potrivește cu stilul tău,
dintr-o gamă cromatică largă.

Metallic Copper(1)

Gris Platinium(2)

Gris Artense(2)

Noir perla Nerra(2)

(1) Disponibil standard.
(2) Disponibil opțional.

Blanc Nacré(2)

Bleu Célèbes(2)

Rouge Ultimate(2)

TUȘA FINALĂ
DE PERFECȚIUNE
Alege unul dintre cele 7 modele de
jante elegante, pentru a perfecționa
modelul tău.

(1) În dotare standard pe versiunile ACTIVE Pack.
(2) În dotare standard pe versiunile ALLURE/ALLURE Pack.
(3) În dotare standard pe versiunile GT.
(4) În dotare opțională sau indisponibil în funcție de versiune,
disponibil cu opțiunea Advanced Grip Control.
(5) În dotare opțională pe versiunile GT, în dotare standard pe
versiunile GT Pack.

Jante aliaj 17

CHICAGO(1)

Jante aliaj 18 DETROIT(2)

Jante aliaj 18” DETROIT(3)

Jante aliaj 18” LOS ANGELES(4)

Jante aliaj 19” BOSTON(5)

Jante aliaj 19” SAN FRANCISCO(5)

Jante aliaj 19” WASHINGTON(6)

bi-ton diamantate Gris Storm

bi-ton diamantate Noir Onyx

bi-ton diamantate Gris Haria

bi-ton diamantate Noir Onyx

bi-ton diamantate Noir Onyx mat

diamantate Noir Onyx Black Mist

lăcuite mat

(6) Disponibil cu opțiunea Black Pack pe versiunile GT/ GT Pack.
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ACCESORIZEAZĂ-ȚI
TRASEELE
În funcție de nevoi, alege din gama de accesorii
concepute pentru a facilita traseele tale, pentru
a experimenta plăcerea la bord sau pentru a
proteja SUV-ul tău PEUGEOT 5008.
Descoperă gama de accesorii pe site-ul
www.peugeot.com.ro.
1

2

1. Suport de bicicletă cu fixare pe
cârlig remorcare
2. Deflectoare aer pentru uși față
3. Suport de schiuri cu fixare pe
bare transversale
4. Portbagaj pe acoperiș

3

4

LIFESTYLE 5008
Descoperă colecția de produse lifestyle
inspirate de universul SUV-ului PEUGEOT 5008.
Descoperă oferta completă PEUGEOT Lifestyle
pe site-ul: https://boutique.peugeot.com.

7

5. Cutie pentru mâncare din fibră vegetală, cu tacâmuri incluse
6. Sticlă izotermă
7. Cămașă damă cu logo
8. Breloc chei cu logo 5008

5

6

8

ÎMPREUNĂ, PE TERMEN LUNG
REȚEAUA PEUGEOT ȘI SERVICII
PEUGEOT îți pune, de asemenea, la dispoziție o vastă rețea
de puncte de service. În acest cadru, profesionalismul,
performanțele
echipamentelor
și
calitatea
serviciilor
contribuie la gradul tău de satisfacție. Astfel, ai certitudinea
că te adresezi unui specialist care te ascultă, îți înțelege
exigențele și care răspunde prompt: un motiv suplimentar
de încredere pentru a te angaja într-o relație pe termen lung.

PEUGEOT ASSISTANCE
PEUGEOT Assistance este soluția optimă contra situațiilor
neprevăzute. În caz de pană imobilizantă, oferim asistență
autovehiculelor, printr-un simplu apel la numerele de telefon,
24 de ore din 24, 7 zile din 7:

PENTRU SIGURANȚA TA
GARANȚIA CONSTRUCTORULUI
Autoturismele noi PEUGEOT comercializate în România
beneficiază de o garanție contra defectelor de fabricație cu o
durată de 4 ani sau 100.000 de kilometri, de o garanție antiperforare cu o durată de 12 ani, precum și de o garanție a
vopselei cu o durată de 3 ani, în România, Uniunea
Europeană, precum și în țările sau teritoriile următoare:
Albania, Andorra, Bosnia, Herțegovina, Gibraltar, Islanda,
Kosovo, Liechtenstein, Macedonia, Monaco, Muntenegru,
Norvegia, San Marino, Serbia, Elveția, Vatican.

GAMA DE PIESE ORIGINALE PEUGEOT
Garanția calității, securității și fiabilității fiecărei piese
originale Peugeot este conferită de testele de verificare
realizate cu severitate pentru siguranța ta. Acestea
beneficiază de doi ani garanție pentru persoane fizice,
respectiv un an garanție pentru persoane juridice, împotriva
oricărui defect de fabricație sau de material. Efectuând
întreținerea
autovehiculului
în
rețeaua
PEUGEOT
ai
certitudinea
unor
prestații
de
calitate,
realizate
de
profesioniști și siguranța utilizării pieselor adecvate.

- Tel verde 08008 44 24 24, gratuit, apelabil din orice rețea de
telefonie fixă sau mobilă națională;
- +4 021 326 44 44, apel taxabil, apelabil și din străinătate.

PENTRU PLĂCEREA TA
Informațiile și ilustrațiile care apar în această broșură sunt
bazate pe caracteristicile tehnice existente în momentul
imprimării prezentului document. Echipamentele prezentate
sunt disponibile standard, opțional sau sunt indisponibile, în
funcție de versiune sau de țară. În cadrul politicii de
ameliorare constantă a produselor sale, PEUGEOT poate
modifica
în
orice
moment
caracteristicile
tehnice,
echipamentele, opțiunile și nuanțele. Tehnicile actuale de
reproducere fotografică nu permit redarea cu fidelitate a
întregii intensități a culorilor. Pentru detalii sau informații
suplimentare, te rugăm să te adresezi punctelor de vânzare
PEUGEOT. Niciun element din acest catalog nu poate fi
reprodus fără autorizarea expresă a Automobiles PEUGEOT.
PEUGEOT BOUTIQUE
O gamă completă de accesorii și de echipamente originale
Peugeot concepute special pentru autovehicul îți stă la
dispoziție în spațiile special amenajate din showroom-urile
noastre.

PEUGEOT INTERNET
Descoperă PEUGEOT online accesând
http://www.peugeot.com.ro/ sau versiunea franceză a siteului mărcii, la adresa: http://www.peugeot.fr.

(1)Pentru detalii privind modalitățile de aplicare a acestor
contracte, garanții și servicii, consultă documentele
corespunzătoare în punctele de vânzare PEUGEOT.
(2)Începând cu data primei înmatriculări a autovehiculului
tău PEUGEOT și până la sfârșitul garanției comerciale
acordate de constructor.
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CONFIGUREAZĂ

COMANDĂ
ONLINE

RECOMANDĂ

TOTAL

