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Peugeot od ponad 200 lat jest symbolem wysokiej jakości
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RASOWA STYLISTYKA

CeChY SzCzególNe

zaWSze W CeNtrUm UWagi

Nowy SUV Peugeot 5008 GT to samochód, który momentalnie przykuwa wzrok. Ekspresyjna stylistyka nadwozia,

Z przodu wzrok przykuwają światła wykonane w technologii Full LED. Między nimi znajduje

wnętrze perfekcyjnie wykończone materiałami najwyższej jakości, najnowsze technologie oraz imponujące osiągi

się grill ze wzorem szachownicy, otoczony oryginalną listwą łączącą dwa rodzaje wykończenia -

wyjątkowej, zarezerwowanej dla tej wersji jednostki napędowej - to wszystko sprawia, że nowy Peugeot 5008 GT

chromowane i piaskowane. Akcentami, które dopełniają atletyczną sylwetkę i wyraﬁnowany styl

nie pozostawia nikogo obojętnym.

nowego modelu, są chromowane obudowy lusterek bocznych i satynowy monogram GT
w kolorze miedzi.
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imPONUjąCY StYl

mOCNY zaWOdNik

Pod tylnym zderzakiem rozmieszczono symetrycznie dwie chromowane końcówki układu

Nowy SUV Peugeot 5008 GT to kwintesencja sportowej osobowości. Gwarancją

wydechowego. Wrażenie wyjątkowości potęgują wkomponowane powyżej światła LED,

doskonałych osiągów jest montowana wyłącznie w tym modelu 2-litrowa jednostka

przypominające kształtem potrójny ślad pazurów lwa. Dostępny w standardzie dach pokryty

napędowa BlueHDi 180 KM S&S, która współpracuje z automatyczną skrzynią EAT6

lakierem Black Diamond doskonale komponuje się ze spojlerem dachowym, montowanymi

o sześciu przełożeniach.

w standardzie 19-calowymi oponami i diamentowanymi felgami aluminiowymi Boston.
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SILNA OSOBOWOŚĆ

PREMIERA ROKU

P e ł N a kO N t r O l a

O b U d ź S W O j e z m Y S łY

Druga generacja Peugeot i-Cockpit® została wyposażona w najnowsze technologie dające

Wnętrze kabiny cechuje perfekcyjne wykończenie w najdrobniejszych szczegółach. Tapicerka

poczucie podróży w przyszłość. Gwarancją instynktownej jazdy i niezapomnianych wrażeń

ze skóry Nappa doskonale współgra stylistycznie z jasnymi elementami z dębowego drewna oraz

za kierownicą są personalizowany panel wirtualnych zegarów, 8-calowy ekran pojemnościowy,

dyskretnymi wstawkami z satynowej chromowanej stali. System Peugeot i-Cockpit Amplify rozbudzi

kompaktowa kierownica wykończona perforowaną skórą licową, przełączniki typu „toggle

Twoje zmysły światłami, dźwiękami, zapachami ulatniającymi się z wbudowanego w kabinie dyfuzora

switch” oraz elektronicznie sterowana impulsowa dźwignia automatycznej skrzyni biegów.

dzięki możliwości wyboru jednego z dwóch trybów nastroju wnętrza „Boost” lub „Relax”. Dodatkowe
doznania zapewnia Pakiet Sport, który intensyﬁkuje reakcję silnika na wciśnięcie pedału gazu oraz
zwiększa opór kierownicy, aby pewniej pokonywać szybkie zakręty. Wybór odpowiednich ustawień

14

sprawi, że podróż będzie współgrała z Twoim nastrojem.
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Ś W i at m O b i l N Y C h t e C h N O l O g i i

W S z Y S t kO zg O d N i e z P l a N e m

Interaktywność jest jak szósty zmysł. Jest wszechobecna. Smartfon połączy się z ekranem

System nawigacji 3D nowej generacji z modułem łączności sieciowej – Peugeot Connect NAV -

dotykowym za pomocą funkcji Mirror Screen, a w trybie bezprzewodowym automatycznie

z funkcją rozpoznawania mowy to gwarancja przyjemnej i bezpiecznej podróży. Usługi TomTom®

naładuje się indukcyjnie leżąc w specjalnie przygotowanej kieszeni na środkowej konsoli.

zapewniają w czasie rzeczywistym bieżący dostęp do wszystkich informacji ważnych na drodze
i w podróży (pogoda, parkingi, stacje benzynowe w tym ceny paliw, wyszukiwanie hoteli,

*Funkcja Mirror Screen zależy od planu taryfowego, który powinien obejmować darmowy dostęp do strony internetowej za pośrednictwem operatora. Użytkownik podłącza urządzenie do samochodu
za pomocą kabla USB. Funkcja Mirror Screen jest kompatybilna z aplikacjami Android Auto (smartfonem z systemem Android z aplikacją Android Auto pobraną podczas postoju pojazdu),
Apple CarPlay™ (smartfony z systemem iOS) oraz technologią MirrorLink® (smartfony kompatybilne z MirrorLink® ). Z funkcją kompatybilne są wyłącznie certyfikowane aplikacje Android Auto, Apple
CarPlay™ i MirrorLink®. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa należy korzystać z nich wyłącznie podczas postoju lub jazdy, w zależności od sytuacji. Niektóre z wymienionych usług są płatne. Aplikacje
Android Auto i Apple CarPlay™ mogą być wyposażone w funkcję sterowania głosem. Więcej informacji na ten temat na stronie peugeot.pl

restauracji i atrakcji turystycznych) przy okazji na bieżąco kalkulując czas dojazdu do celu.
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ZERWIJ Z CODZIENNĄ RUT YNĄ

N O W Y W Y m i a r kO m fO r t U
Duże okna i panoramiczny dach pozwalają cieszyć się widokami
i zapewniają doskonałą widoczność na drodze jednocześnie
doświetlając wnętrze. Czysty i wyraźny dźwięk to zasługa wysokiej
klasy systemu Hi-Fi Premium Focal®, który zapewnia niezrównane
wrażenia akustyczne. Fotele idealnie dopasowane do kształtu
ludzkiego ciała zostały wyposażone w funkcję wielopunktowego
masażu pneumatycznego, by dodatkowo uprzyjemnić podróż.
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S ta W i a m Y N a m O d U ł O W O Ś ć

StWórz WłaSNą PrzeStrzeŃ

W luksusowym i stylowym wnętrzu wykończonym skórą Nappa możesz stworzyć przestrzeń

Pakowny bagażnik zapewnia nadzwyczajną modułowość. Bezdotykowo

zgodnie z potrzebami wszystkich użytkowników samochodu. Konﬁgurację kabiny uławiają

obsługiwana tylna klapa może zostać otwarta bądź zamknięta jednym

trzy niezależne fotele w drugim rzędzie oraz dwa składane i wyjmowane fotele w trzecim

ruchem nogi pod tylnym zderzakiem bez konieczności odstawiania

rzędzie.

pakunków lub użycia siły.
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G OTO W Y N A W S Z Y S T K O

mObilNOŚć W NOWej OdSłONie
Zmień sposób, w jaki przemieszczasz się z punktu A do punktu B i ostatni odcinek
podróży pokonaj na zaprojektowanym przez Peugeot oryginalnym, składanym
rowerze eF01 e-Bike* ze wspomaganiem elektrycznym, który możesz schować
i ładować w stacji dokującej** w bagażniku. Pod koniec trasy sprawdź poziom
naładowania i postępuj zgodnie ze wskazówkami aplikacji MyPeugeot***.

*Rower eF01 e-Bike (składany rower Peugeot z elektrycznym wspomaganiem dostępny w sprzedaży w 2017 roku).
**Stacja dokująca (wbudowana w bagażniku ładowarka. Możesz w niej przechowywać i doładowywać rower eF01 e-Bike
podczas jazdy SUV-em Peugeot 5008).
***Aplikacja MyPeugeot jest dostępna w sklepach Google i Apple, w zależności od kraju. Aplikacja może być
wykorzystywana do sprawdzenia poziomu naładowania baterii, średniej prędkości oraz liczby kilometrów przejechanych
na rowerze. Można pobrać ją na smartfony wyposażone w ekran dotykowy, kompatybilne z funkcją dziennych raportów
z jazdy Bluetooth. Funkcja „Last mile guidance” zastępuje nawigację i prowadzi kierowcę przez ostatni odcinek drogi.
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W I TA J P R Z Y G O D O !

d r O g a P O d kO N t r O l ą
Wzorowe zachowanie na drodze i doskonałe wyciszenie kabiny to nie wszystko
- nowy SUV Peugeot 5008 GT zapewnia przyjemność z jazdy godną
luksusowego sedana. Z systemem Advanced Grip Control, który zmienia proﬁl
ustawień systemu kontroli trakcji niestraszna Ci będzie żadna droga i warunki
(żwir, błoto, śnieg itd.). Spokój ducha i wolność gwarantowane!
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100% bezPieCzeŃStWa
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PrzeNieŚ Się W PrzYSzłOŚć

Nowy SUV Peugeot 5008 GT jest standardowo wyposażony w podstawowe rozwiązania z zakresu

Prowadzenie samochodu ułatwiają najnowsze systemy pokładowe, w tym system monitorowania ograniczeń prędkości z funkcją ich rozpoznawania,

bezpieczeństwa takie jak zoptymalizowana konstrukcja nadwozia, która pochłania energię podczas zderzenia,

system awaryjnego hamowania Active Safety Brake, system aktywnego monitorowania pasa ruchu, system aktywnego monitorowania martwego

sześć poduszek powietrznych czy też systemy ABS i ESP. Aby łatwiej przewidywać rozwój sytuacji na drodze,

pola, system wykrywania zmęczenia kierowcy czy też aktywny tempomat z funkcją zatrzymania. Jazda po mieście i parkowanie z funkcją

w wyposażeniu nowych modeli znalazła się wielofunkcyjna kamera zamontowana w górnej części przedniej

wspomagania parkowania i manewrowania, kamerą parkowania o polu widzenia 360° i funkcją automatycznego parkowania Park Assist*

szyby, czujniki ultradźwiękowe, radar dalekiego zasięgu oraz dwie kamery o kącie widzenia 180° każda.

stała się teraz dziecinnie prosta.
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2,0 BlueHDi 180 S&S EAT6
Skrzynia biegów:

EAT6

Maks. moment obrotowy (Nm):

400

Dostępność maks. mom. obrotowego:

od 2,000 do 3,750

Zużycie paliwa (l/100 km)
W cyklu miejskim:

5,5

W cyklu pozamiejskim:

4,4

W cyklu mieszanym:

4,8

Emisja CO2:

od 114 do 142 g/km

LW I E S E R C E

Nowy SUV Peugeot 5008 GT jest jedynym modelem wyposażonym standardowo w 2-litrową jednostkę napędową
BlueHDi 180 KM S&S, która współpracuje z automatyczną skrzynią EAT6 o sześciu przełożeniach. Najmocniejszy
silnik w gamie zapewnia jeszcze bardziej intensywne, sportowe doznania za kierownicą.
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PiękNOŚć dNia
Wersja GT jest jedyna w swoim rodzaju, a szeroki wybór
akcesoriów i dodatkowego wyposażenia w pełni umożliwia
dopasowanie nowego SUV-a Peugeot 5008 GT do osobistych
preferencji i odzwierciedlenie osobowości właściciela.
1. Wkłady do dyfuzora zapachów
2. Wykładzina bagażnika
3. Podłużne relingi dachowe
4. Hak holowniczy z końcówką demontowaną bez użycia narzędzi
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1

2

3

4

d b a ł O Ś ć O S z C z e g ó łY
Wnętrze kabiny zostało wykończone materiałami najwyższej jakości,
Alcantara połączona ze skórą, dębowe drewno czy też satynowe
aluminium idealnie oddają charakter auta. Całość dopełniają
ozdobne przeszycia w kolorze miedzi oraz idealne spasowanie
elementów. Możesz wybrać to, co najbardziej Ci odpowiada.
1. Alcantara® i ozdobne przeszycia w kolorze miedzi
2. Skóra Nappa i ozdobne przeszycia w kolorze miedzi
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1

2

W Y b i e r z S W ój kO lO r
Osobowość i styl właściciela podkreśli wybrany zgodnie
z upodobaniami odcień z palety subtelnych kolorów.
Biały Banquise

Biały Nacre

Szary Artense

Szary Platinium

Szary Amazonite

Czarny Perla Nera

Zielony Emerald

Niebieski Bourrasque

S ta r a N N i e d O b r a N e d O d at k i

Idealnym uzupełnieniem nowego modelu jest jeden z pięciu
dostępnych wzorów ozdobnie wyproﬁlowanych felg.

18-calowe felgi aluminiowe
diamentowane
LOS ANGELES
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19-calowe felgi aluminiowe
diamentowane
BOSTON

19-calowe felgi aluminiowe
diamentowane
NEW YORK

41

UMOWY SERWISOWE
Umowy Serwisowe Peugeot to
unikalna oferta skierowana do
Klientów,
którzy
chcą
szczególnie zadbać o swój
samochód i cieszyć się
spokojem finansowym i technicznym aż przez 5 lat.
Oferta:
1. Basic
Przedłużenie
– proste
– zabezpieczenie
rozwiązanie,
aby przedłużyć
finansowe
usunięcia
skutków
gwarancję umowną,
ewentualnych
awarii,
2. Comfort
Przedłużenie +
– Obsługa
proste
–
rozwiązanie
dodatkowo
rozwiązanie
zawierające
zrypozwalające
czałtowany
kosztzaplanować
przeglądów
bieżącą
obsługę samochodu,
okresowych,
3. Comfort Plus – obejmuje
usunięcie skutków awarii
oraz przegląd okresowy,
4.Utrzymanie
pełna
Premium – Plus
pełna– oferta
oferta Peugeot
usług Peugeot
w
usług
w zakresie
zakresie
utrzymania
utrzymania
PaństwaPaństwa
pojazdu
przez cały okres trwania
umowy.

Wraz z podpisaniem Umowy
otrzymują Państwo:
• Spokój:
bezpieczeństwo
panowania nadpanowania
budżetem
bezpieczeństwo
związanym
z użytkowaniem
nad
budżetem
związanym
pojazdu,
z użytkowaniem pojazdu,
• Różne
płatności:
Różne formy
formy
płatności:
możliwość
możliwość opłacenia
opłacenia umoumowy
gotówką lub
lub kartą,
wy gotówką
kartą,
w miesięcznych ratach (przy
zakupie samochodu)
samochodu) lub
lub
w systemieabonamentow systemie
abonamentowym
wym (przy zakupie(przy
pojazdu
zakupie
pojazdu w leasingu),
w leasingu),

• Dostępność:
Dostępność: ponad 6000
ponad serwisowych
6000
punktów
punktów
Peugeot
w 42
w serwisowych
42 krajach Peugeot
na obszarze
krajach na obszarze Europy,
Europy,
• Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo:
Peugeot
Peugeot Plus
Assistance
Plus na
24
Assistance
24 godziny
godziny
natygodniu,
dobę, 7 dni
dobę,
7 dni w
w tygodniu,
• Profesjonalizm:
Profesjonalizm:
obsługa
obsługa samochodu
przez
samochodu
przez wykwaliwykwalifikowanych
pracowfikowanych
pracowników
ników Autoryzowanej
Sieci
Autoryzowanej
Sieci Peugeot,
Peugeot,
• Wartość:
wyższa waloryzacja
waloryzacja samowyższa
chodu
przy
odsprzedaży,
chodu
przy
odsprzedaży,

• Elastyczność:
Elastyczność:
możliwość
możliwość przedłużania
paprzedłużania
parametrów
rametrów
umowy wzmiany
przyumowy
w przypadku
padku
zmiany stylu jazdy,
stylu
jazdy,
• Mobilność:
Mobilność:
zapewnienie
zapewnieniezastępczego
samochodu zasamochodu
na
stępczego
na okresowych
czas przeczas
przeglądów
glądów
okresowych i awarii
i awarii
pojazdu,
pojazdu.
W

KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEGO PEUGEOT
W Polsce w zakresie oferty
finansowania Grupa PSA działa
poprzez dwie spółki: PSA
Finance Polska Sp. z o.o. oraz
PSA Consumer Finance Polska
Sp. z o.o. oferujące klientom
marki Peugeot wyselekcjonowane formy finansowania

zbudowane na bazie wieloletniego
międzynarodowego
doświadczenia oraz znajomości
polskich realiów prawnofinansowych.
PSA Finance działa na polskim
rynku od 2001 roku oferując
zarówno przedsiębiorcom, jak i

klientom indywidualnym szeroką gamę produktów leasingowych, pożyczki oraz wynajem długoterminowy na zakup
samochodów. Dodatkowo, dla
klientów Peugeot posiadamy
także w ofercie atrakcyjne
pakiety ubezpieczeń komunika-

cyjnych oraz inne produkty
ubezpieczeniowe. PSA Finance
to gwarancja profesjonalnej
obsługi
i
bezpieczeństwa
zawieranych transakcji.

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie
pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii
Europejskiej. Dane na temat modeli i ich
parametrów odnoszą się do wersji
obowiązującej w momencie wydania katalogu
i nie mogą być traktowane jako
postanowienia umowne. Przedstawione
kolory nadwozia są przybliżone, gdyż techniki

druku nie pozwalają na wierną reprodukcję
barw. Peugeot zastrzega sobie prawo
wprowadzania bez uprzedzenia zmian
parametrów przedstawionych modeli, bez
obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu.

Samochody Peugeot podlegają recyklingowi
i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
innymi przepisami dotyczącymi wymogów
ochrony środowiska, a materiały uzyskane w
drodze recyklingu są wykorzystywane w
wyrobów.
sprzedawanych
produkcji
Demontażu samochodów i ich zużytych

części dokonuje się zgodnie z przepisami o
odpadach. Peugeot zapewnia rozwój
w zakresie możliwości osiągania przez
pojazdy wymaganego przepisami ochrony
środowiska poziomu odzysku i recyklingu.

