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Wejdź W noWy Wymiar

StyliStyka nadWozia

Poznaj nowy gatunek SUV-a o smukłej sylwetce, emanującego siłą, wyposażonego w nowe

Nowoczesna stylistyka nadwozia SUV-a Peugeot 5008 natychmiast przykuwa

technologie, dopracowanego w każdym detalu. Stworzyliśmy go, by spotęgować zmysłowe

wzrok. Jego imponujące rozmiary podkreślają atletyczna sylwetka, wysoko

wrażenia podczas jazdy i przygotować Cię na każdy scenariusz na drodze. Peugeot 5008

poprowadzona linia okien, duże koła z ozdobnie wyproﬁlowanymi obręczami,

to połączenie 7-miejscowego SUV-a z elegancką stylistyką i osiągami godnymi

chromowane listwy, aluminiowe relingi dachowe oraz dach wykończony lakierem

komfortowego sedana.

Black Diamond.
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n o W ato r S k i S t y l

8

d ą ż e n i e d o P e r f e kc j i

Charakterystyczny układ wyproﬁlowanych przednich świateł przypomina kształtem intensywnie

Opływowa linia nachylonej tylnej szyby akcentuje atletyczną sylwetkę nowego modelu. Wkomponowane

wpatrujące się w nas oczy dzikiego kota. Grill z chromowymi listwami oraz pozioma maska i duże

w czarną listwę tylne światła w technologii Full LED podkreślają zaawansowanie technologiczne, a ich kształt

przednie wloty powietrza podkreślają drapieżny charakter SUV-a Peugeot 5008.

przypominający trzy ślady lwich pazurów doskonale wpisuje się w unikatową stylistykę SUV-a Peugeot 5008.
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OT W A R TA P R Z E S T R Z E Ń

WyruSz W Podróż W nieznane

i n t u i c yj n a o b S ł u g a

Zdaj się na swoje zmysły i ciesz się podróżą korzystając z najnowszych technologii, w jakie został

Kompaktowa kierownica wykończona skórą licową, przełączniki typu „toggle switch” umieszczone

wyposażony Peugeot i-Cockpit®. Wysoko wkomponowany w deskę rozdzielczą panel wirtualnych

pod centralnym ekranem dotykowym oraz elektronicznie sterowana impulsowa dźwignia

zegarów, który można w pełni personalizować i 8-calowy pojemnościowy ekran dotykowy

automatycznej skrzyni biegów sprawią, że poczujesz się pewnie za kierownicą, a obsługa funkcji

są umieszczone na linii wzroku, by kierowca mógł obserwować ważne parametry jazdy

pojazdu będzie bardzo intuicyjna.

nie odrywając oczu od drogi.
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S ta W i a m y n a i n t e r a k t y W n o ś ć

jedź WłaSną drogą

Funkcja Mirror Screen to możliwość wyświetlenia wszystkich aplikacji smartfona na 8-calowym pojemnościowym ekranie dotykowym.

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

A sam telefon doładujesz szybko dzięki dedykowanej kieszeni wyposażonej w funkcję bezprzewodowego ładowania indukcyjnego

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

w standardzie Qi.

zapewniają w czasie rzeczywistym bieżący dostęp do wszystkich informacji ważnych na drodze

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™ są wyposażone w funkcję sterowania głosem.
Więcej informacji na ten temat na stronie peugeot.pl

i w podróży (pogoda, parkingi, stacje benzynowe w tym ceny paliw, wyszukiwanie hoteli, restauracji
i atrakcji turystycznych) przy okazji na bieżąco kalkulując czas dojazdu do celu, biorąc pod uwagę
natężenie ruchu.

15

u c z ta d l a z m y S ł ó W
System Peugeot i-Cockpit® Amplify to możliwość dopasowania wnętrza do własnych
preferencji: ustaw odpowiadającą Ci jasność oświetlenia kabiny i kolor wyświetlacza,
wybierz z wbudowanego dyfuzora jeden z trzech zapachów i ciesz się wysokiej jakości
materiałami wykończeniowymi - skórą Claudia czy też wstawkami z satynowanego
chromu.
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W S Z Y S T KO, CO N A J L E P S Z E

n a j W y ż S z e j ja ko ś c i dź W i ę k

ż y c i e S ta j e S i ę P r o S t S z e

Jeśli słuchać muzyki, to tylko w najwyższej jakości dźwięku, jaki zapewnia system Hi-Fi Premium

Funkcjonalne i modułowe wnętrze SUV-a Peugeot 5008 skrywa elementy wyposażenia, które

Focal®. Niezrównane doznania akustyczne dostarczy dziesięć rozmieszczonych w całej kabinie

sprawiają, że życie staje się prostsze – gniazdo 230V, żaluzje przeciwsłoneczne, stoliki typu lot-

głośników oraz wzmacniacz o łącznej mocy ponad 500W.

niczego, haczyki, uchwyty na kubki oraz dużą liczbę schowków.
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noWe horyzonty

n o W y W y m i a r ko m fo r t u

Przestronny panoramiczny dach i duże powierzchnie przeszklone sprawiają, że kabina samochodu

Zaproś pasażerów w niezapomnianą podróż. Osoby siedzące na trzech, niezależnych fotelach

jest zawsze idealnie doświetlona, a Ty możesz relaksować się na fotelu z funkcją wielopunktowego

w drugim rzędzie siedzeń cieszą się najwyższym poziomem wygody dzięki możliwości regulacji

pneumatycznego masażu.

wzdłużnej oraz kąta pochylenia oparcia. Samochód jest także wyposażony w trzeci rząd
składanych i wyjmowanych foteli abyś mógł cieszyć się jazdą z rodziną lub przyjaciółmi.
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WOLNOŚĆ

Poznaj noWe możliWości

Pa ko W n y b a g a ż n i k

Możesz skonﬁgurować wnętrze swojego SUV-a zgodnie ze swoimi potrzebami i wykorzystać jego pojemny

Nisko umieszczony próg załadunku ułatwia dostęp do bagażnika o imponującej pojemności do 1940 l,

bagażnik. Niezwykle praktycznym rozwiązaniem jest bezdotykowa obsługa tylnej klapy - jeden ruch nogą

a po złożeniu oparcia przedniego fotela pasażera możesz przewozić w nim przedmioty o długości aż 3,20 m!

pod tylnym zderzakiem uruchamia jej otwieranie lub szybkie zamykanie bez konieczności użycia siły

SUV Peugeot 5008 otworzy przed Tobą świat nowych możliwości.

i odstawiania pakunków.
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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).
**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.

29

PRZYGODA CZEKA ZA PROGIEM

niezróWnane emocje za kieroWnicą
Zwrotny i łatwy w obsłudze SUV Peugeot 5008 doskonale sprawdza się na drodze,
a wyciszenie kabiny zapewnia komfort akustyczny na miarę luksusowego
sedana. Gwarancją doskonałego trzymania się drogi i pełnej radości z jazdy są silniki
o wysokich osiągach, które współpracują z najnowszej generacji automatyczną
skrzynią biegów EAT8, elektryczne wspomaganie kierownicy oraz niska masa własna
pojazdu.
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Wolność Wyboru

P o r z u ć u ta r t e S z l a k i

Pozbądź się ograniczeń i skup się wyłącznie na drodze. Zapożyczona ze świata samochodów

Pakiet Advanced Grip Control oraz specjalne opony Mud & Snow, zamontowane na oryginalnych,

z napędem 4x4 nowa funkcja Hill Assist Descent Control (HADC), dostępna w pakiecie Advanced

18-calowych obręczach ze stopów lekkich, sprawią, że z przyjemnością wyruszysz w każdą trasę.

Grip Control, automatycznie dostosowuje prędkość podczas zjazdu ze wzniesienia*.

W trudnych warunkach drogowych, możesz błyskawicznie dostosować działanie ESP, a co za tym
idzie przyczepność, zmieniając ustawienie pokrętła na centralnej konsoli.

*Funkcja włącza się przy prędkości poniżej 30 km/h i minimalnym nachyleniu 5%.
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noWe technologie W Służbie bezPieczeńStWa

Przenieś Się W PrzySzłość

Peugeot 5008 jest standardowo wyposażony w podstawowe rozwiązania z zakresu

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

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

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

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

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

w wyposażeniu Peugeot 5008 znalazła się wielofunkcyjna kamera zamontowana w górnej części przedniej szyby,

i parkowanie z funkcją wspomagania parkowania i manewrowania, kamerą parkowania o polu widzenia 360° i funkcją automatycznego parkowania

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

Park Assist stała się teraz dziecinnie prosta.
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bluehdi

P u r ete c h

Oferowana w Peugeot 5008 gama silników wysokoprężnych w technologii BlueHDi zapewnia imponujące osiągi i bardzo niski

Silniki benzynowe PureTech, które napędzają Peugeot 5008 są lżejsze i mniejsze, co przekłada się na jeszcze lepsze osiągi.

poziom emisji CO2. W jednostkach BlueHDi zastosowano technologię selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) oraz ﬁltr cząstek stałych,

Maksymalny moment obrotowy dostępny od 1750 obr./min pozwala cieszyć się dynamiką w każdym zakresie prędkości. To jednostki

aby zmniejszyć zużycie paliwa, ograniczyć emisję CO2, obniżyć emisję tlenku azotu (NOx) o 90% oraz cząstek stałych aż o 99,9%.

napędowe, które gwarantują przyjemność z jazdy i imponującą moc, bez wpływu na niezawodność czy sprawność. 1,2-litrowy silnik PureTech
130 KM S&S nie tylko zdobył tytuł silnika roku cztery razy z rzędu (2015-2018) w swojej kategorii, ale zapewnia także emisję CO2 na
rekordowo niskim poziomie. Jest on również dostępny z nową automatyczną skrzynią biegów EAT8.

Szczegółowe dane techniczne oraz wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są dostępne w aktualnych cennikach modelu.
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Szczegółowe dane techniczne oraz wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są dostępne w aktualnych cennikach modelu.
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1

2

niezliczone możliWości
3

5

Wraz z SUV-em Peugeot 5008 oferujemy Ci szeroki wybór akcesoriów
i wyposażenia dodatkowego. Jazda samochodem stanie się Twoją wielką
przygodą.

1. Bagażnik dachowy
2. Hak holowniczy z końcówką demontowaną bez użycia narzędzi
3. Bagażnik rowerowy montowany na haku holowniczym
4. Obudowa lusterek bocznych
5. Zestaw aluminiowych nakładek na pedały
6. Czujniki parkowania i alarm

4
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5

2

d b a ł o ś ć o d e ta l e
Najwyższej jakości materiały wykończeniowe, ich subtelne kolory
oraz perfekcyjne spasowanie elementów podkreślą elegancki styl
wnętrza i Twój indywidualny styl.

1. Tapicerka skórzana Claudia Mistral
2. Tapicerka tkaninowa Meco Mistral
3. Tapicerka półskórzana Piedimonte Mistral
4. Tapicerka półskórzana Evron Guerande
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3

1

4

g a m a ko lo r ó W
Wyraź swoją osobowość i wybierz jeden z kolorów
z naszej szerokiej gamy. Dopasuj kolory i materiały,
aby pokazać własny styl.

Biały Banquise

Biały Nacre

Szary Artense

Czarny Perla Nera

Zielony Emerald

Niebieski Bourrasque

Szary Amazonite

P e r f e k c yj n e W y k o ń c z e n i e
Dopracowany w najdrobniejszych szczegółach
SUV

Peugeot

5008

jest

wyposażony

w eleganckie obręcze kół.

17-calowe felgi stalowe
z kołpakami MIAMI
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17-calowe felgi aluminiowe
CHICAGO

18-calowe felgi aluminiowe
diamentowane DETROIT

18-calowe felgi aluminiowe
diamentowane LOS ANGELES

19-calowe felgi aluminiowe
diamentowane WASHINGTON
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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.

