
NYE PEUGEOT 5008





UTFORSKE
LEVE
DELE

Livet består av unike stunder og reiser som fører oss sammen. 
PEUGEOT 5008 er en kilde til inspirasjon for å dele gleder 

og viktige øyeblikk.

Med sin nye, elegante design, sin modulerbare kupé, sitt romslige
interiør og sin ergonomiske førerplass vil 5008 gi deg en 

helt ny kjøreglede.





Nye PEUGEOT 5008 er en kompakt flerbruksbil med smekre linjer.
Bilens elegante front skilter med Peugeots nye stilkoder med LED-
lys signatur og store vindusflater.

EN SIKKER
STIL



NYE
OPPLEVELSER
Med Peugeot 5008 vil du få helt nye kjøreopplevelser. Den høye
sitteposisjonen og den store frontruten gir en umiddelbar følelse
av komfort og sikkerhet. Rattets helning, som kan sammenlignes
med det man er vant til i vanlige kombimodeller, føles behagelig. 

Ergonomien gir lett tilgang til alle betjeninger og problemfri 
avlesing av alle instrumenter.
Dashbordets lett skrånende utforming og gode materialkvalitet
matcher med bilens dynamiske linjer utvendig.





REISEGLEDE
Peugeot 5008 gjør kjøringen til en glede, enten det er med 
venner på utflukt, på en kjapp bytur eller på en lengre feriereise.
Med sine profilerte linjer og sine eksemplariske kjøreegenskaper
føles Peugeot 5008 like velkjørende som en personbil, samtidig 
som den byr på flerbruksbilens følelse av frihet og komfort.







GOD 
SIKT

Ombord i Peugeot 5008 føler man seg alt annet enn innestengt. 
Med panoramataket i glass* og den store frontruten kommer vindusflaten
opp i hele 3,39 m2, noe som gir en behagelig følelse av lys og luftighet.

Nye Peugeot 5008 er en kompakt, men allikevel romslig bil, som tar 
hensyn til alle de som tar plass i bilen.

Kupeen er det mange praktiske oppbevaringsrom: en stor midtkonsoll 
på hele 10,5 liter med kaldluftsventilasjon og dobbelt flaskeholder, 
oppbevaringsrom under rattet, romslige kartlommer i dørene, 
oppbevaringsrom i gulvet og i sidene i tredje seterad*. Baksiden 
av forsetene er utstyrt med flybord som åpnes ovenfra og nedover slik 
at de ikke er i veien for beina. Og for å gjøre reisene enda mer behagelige,
finnes 5008 tilgjengelig med et multimediasystem som er helt integrert 
i kupeen. Systemet består av to 7-tommers fargeskjermer i hodestøttene
foran, en tilkoblingskonsoll som kan brukes til alle typer mobile 
audio-/videoapparater og to trådløse Bluetooth®-hodetelefoner. 
En tredje passasjer kan koble til en ekstra hodetelefon. Spillekonsoller og
multimediautstyr kan ryddes bort under luken** i gulvet foran andre sete-
rad. Det fleksible multimediasystemet kan brukes til forskjellige kilder på de 
to skjermene, slik at passasjerene ikke trenger å “se på det samme 
programmet”.

*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.

**Kun en luke er tilgjengelig med JBL-system (ekstrautstyr).



FØLELSEN 
AV FRIHET

Peugeot 5008 er tilgjengelig som femseter eller syvseter*, og gir alle muligheter
til organisering av kupé og bagasjerom etter lyst og behov. Alle setene kan
foldes ned slik at kupeen kan konfigureres i forhold til antallet passasjerer 
og eventuell bagasje.

Bagasjerommet har et volum på 823 liter i femseterskonfigurasjon.

For å optimalisere lasteplassen kan setene i de to bakre radene* legges helt ned
slik at man oppnår et flatt gulv. Passasjersetet foran kan foldes ned i bordposi-
sjon* slik at man kan frakte gjenstander med en lengde på opp til 2,76 m uten at
det er nødvendig å fjerne et eneste sete.
*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.





TEKNOLOGI OMBORD

Peugeot 5008 er rikt utstyrt med intuitive systemer som gir
sikker kjøreassistanse.



Distance Alert®* 
Dette systemet hjelper deg å overholde sikkerhetsavstanden ved å måle 
avstanden til bilen foran.
*Avstandsvarsling.  Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.

Måling av tilgjengelig plass og parkeringsassistanse
Glem stresset med krevende lukeparkering. Denne funksjonen måler den 
ledige plassen*, forteller deg om du kan parkere der eller ikke, og evaluerer
vanskelighetsgraden. Funksjonen er kombinert med bilens parkerings-
sensorer*  foran og bak.
Systemet varsler føreren om en eventuell hindring ved hjelp av et lydsignal
som avgis stadig hyppigere etter hvert som bilen nærmer seg hindringen,
samt et grafisk symbol i det sentrale displayet. 5008 kan også være utstyrt
med et ryggekamera* som aktiveres automatisk når bilen settes i revers og
viser manøveren på en skjerm.
*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.

Elektrisk parkeringsbrems og hill assist
For å gjøre det enklere med bakkestart trekkes den elektriske parkerings-
bremsen til når motoren skrus av. Den utløses deretter når bilen akselererer.
Hill assist (bakkestartfunksjonen) holder i tillegg bilen urørlig (i 2 sekunder)
når den står i en bakke, slik at du uten problemer kan flytte foten fra bremsen
til gasspedalen.

Head-up display*
En gjennomsiktig plate, som befinner seg rett i førerens synsfelt, gir 
all viktig kjøreinformasjon: hastighet, innstilling av cruise control eller 
hastighetsbegrenser og Distance Alert®* (avstandsvarsling). 
All nyttig informasjon faller naturlig for øynene.

Audio og telematikk
Peugeot 5008 finnes med et omfattende utvalg av audio- og telematikkutstyr:
WIP Sound- og WIP Bluetooth®*-radio med MP3-kompatibel CD-spiller, WIP
Nav Plus-handsfree navigasjonssett*, WIP Com 3D*-navigasjonssystem med 
telefon. De to siste systemene har en 7-tommers fargeskjerm, og kan brukes 
til å lytte til musikk, ringe uten å miste konsentrasjonen om kjøringen, bli guidet
under reisen og få hjelp og assistanse dersom problemer skulle oppstå. Et eks-
tra  inngang (Jack, USB eller RCA, avhengig av bilens audioutstyr), gjør det mulig
å koble til et mobilt apparat eller en USB-nøkkel. Et Hi-Fi JBL-system er også tilg-
jengelig som ekstrautstyr.
*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.







MILJØ
Peugeot har et bredt utvalg av biler med lavt utslipp. Over halvparten av alle Peugeot-modeller som selges i verden har et utslipp 
på under 140 g CO2 per km. Dette skyldes vel utprøvde teknologier som Peugeot er leder på. Et eksempel er dieselmotoren med 
partikkelfilter (som ble lansert i 2000 på PEUGEOT 607) og som nå finnes på flere modeller og på over 2,1 millioner biler (systemet 
reduserer utslippet av partikler med 99,99 %). Et annet eksempel er nyere teknologier som Stop & Start-systemet og utviklingen 
av en ny generasjon HDi-motorer.

MIKRO-HYBRID E-HDI TEKNOLOGI
Å verne om miljøet er blant de største utfordringene vi står overfor. Peugeot satser på mikro-hybrid e-HDi teknologi, et STOP & START*-
system av ny generasjon. Dette systemet skrur automatisk av motoren hver gang bilen stopper, for eksempel på rødt lys eller ved et
“Stopp”-skilt. Det nye med denne versjonen av systemet er at bilen starter opp mykt og forsiktig når føreren ønsker å kjøre videre. 
e-HDi systemet gir dermed bedre kontroll over forbruket** og CO2-utslippet***. Denne teknologien er kombinert med en 6-trinns 
elektronisk styrt girkasse.

HDI DPF
HDi-teknologien er kombinert med et meget effektivt eksosrensesystem, dieselpartikkelfilteret (DPF). Dette er et selvrensende system
som behandler gassen fra forbrenningen av diesel i motoren. Filteret reduserer utslippet av forurensende partikler fra dieselmotoren 
til lavest målbare grad (0,004 g/km). Denne teknologien gjør dieselmotoren til en mer utslippsvennlig motor.

GIRsKIFTEINDIKATOR
Denne indikatoren gir føreren informasjon om det optimale tidspunktet for skifte av gir for optimalisering av forbruket.

ENERGIsPARENDE DEKK
I tillegg til finreguleringen av bilens hjuloppheng har Peugeot utviklet energisparende 16-tommers dekk spesielt tilpasset Peugeot 5008. 
Disse dekkene har 20% redusert rullemotstand som medfører lavere forbruk og utslipp.

*Automatisk start og stopp av motoren. 

**I forhold til en bil med tradisjonell motor kan man spare opp til 15 % drivstoff i tett bytrafikk. 

***Null CO2-utslipp når motoren er av.



FORBRUK OG UTsLIPP - BENsIN

(1) med Michelin UBRR-dekk. (2) med Michelin TBRR-dekk.
I overensstemmelse med direktivene 99/100/CE. Man.: Manuell girkasse / aut.: Automatisk girkasse / EMG: Elektronisk styrt manuell girkasse.
Drivstofforbruket som oppgis i denne tabellen tilsvarer de godkjente verdier i henhold til det europeiske regelverket som gjelder for alle fabrikanter og alle personbiler som selges i Europa.
Disse verdiene gjør det enklere å sammenligne bilene for å gjøre valget lettere: - Forbruk ved bykjøring oppnås over en typisk bystrekning på ca. 4 km. Forbruk ved landeveiskjøring oppnås
over en strekning utenfor bytrafikk på ca. 7 km.- Forbruk ved blandet kjøring tilsvarer gjennomsnittet for de to strekningene, dvs. ca. 11 km. Disse verdiene oppnås under meget strenge
testforhold (temperatur, vekt, spesifikasjoner for prøvebenken, osv...) og med en rolig kjøreprofil. De reelle kjøreforhold, de atmosfæriske forhold, bilens belastning, kjørestil, dekktrykk,
montering av en  takgrind( selv uten last), intens bruk av klimaanlegg og/eller varme og bilens tilstand kan ha innflytelse på de forskjellige forbruksverdiene.
(For å dra best mulig nytte av din bil, finner du våre tips om økonomisk og miljøvennlig kjøring på www.peugeot.no)

Standard forbruk, målt av UTAC
1,6L VTi 120 hk 1,6 THP 156 hk

5-tr.man. 6-tr.man. 6-tr.aut.

Dekk 16” og 17” 18” 17” 18” 17” 18”

Antall seter  5 seter 7 seter

Forbruk bykjøring (liter/100 km) 9,4 9,5 9,3 9,7 10,5 10,7

Forbruk landevei (liter/100 km) 5,5 5,6 5,5 5,5 5,9 6,1

Forbruk blandet kjøring (liter/100 km) 6,9 7 6,9 7 7,6 7,7

CO2 utslipp blandet (g/km) 159 162 159 163 175 179

Standard forbruk, målt av UTAC
1,6 HDi 115 hk  DPF 1,6 e-HDi 115 hk  DPF 2,0L HDi 150 hk 2,0L HDi 163 hk

6-tr.man. 6-tr. EMG 6-tr.man. 6-tr.aut.

Dekk 16”(2) & 17” 18” 16”(1) 17” 18” 17” 18” 17”

Antall seter 5 & 7 seter 5 & 7 seter 5 seter 7 seter 5 seter 7 seter 5 seter 7 seter 7 seter 7 seter 7 seter

Forbruk bykjøring (liter/100km) 5,9 6,2 4,6 4,8 4,5 4,9 4,7 5,2 6,7 6,8 7,8

Forbruk landevei (liter/100km) 4,3 4,6 3,9 4 4,1 4,5 4,3 4,6 4,5 4,6 5,5

Forbruk blandet kjøring (liter/100km) 4,9 5,2 4,2 4,3 4,3 4,7 4,5 4,8 5,3 5,4 6,3

CO2 -utslipp blandet (g/km) 128 135 109 113 113 123 117 126 138 140 164

FORBRUK OG UTsLIPP - DIEsEL



Med det aktive og passive sikkerhetsutstyret i Peugeot 5008 kan du
stole fullt og helt på bilen, uten at det går ut over ditt ansvar som fører.

CRUIsE CONTROL OG HAsTIGHETsBEGRENsER
Peugeot 5008 er standardutstyrt med en cruise control og en 
hastighetsbegrenser for alle motorversjoner. Cruise control  opp-
rettholder en konstant hastighet (unntatt i bratte bakker) mens 
hastighetsbegrenseren brukes til å programmere en hastighet som
ikke skal overstiges.

KOLLIsjONsPUTER På ALLE sETERADER
Kollisjonsputer beskytter passasjerene på alle seterader, også i 3.
seterad*, noe som ellers kun er vanlig i store flerbruksbiler. 5008
har til sammen seks kollisjonsputer: to kollisjonsputer foran (hvorav
puten på passasjersetet kan nøytraliseres dersom man monterer et
barnesete på denne plassen), to sidekollisjonsputer foran og to
kollisjonsgardiner som dekker til og med 2. eller 3. seterad*.
*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.

INTELLIGENT TRACTION CONTROL
Dette intelligente systemet føyer en ny funksjon til det klassiske
antispinnsystemet. Systemet registrerer permanent situasjoner
med dårlig veigrep som kan gjøre det vanskelig å starte bilen eller
kjøre, for eksempel på veier med is eller snø. Systemet vil da redu-
sere spinningen av hjulene for å garantere maksimal styrbarhet slik
at bilen bevarer kursen.

sIKKERHETssELER
Sikkerhetsselen foran har aktiv beltestrammer og trykkbegrenser.
Selen bak er trepunktseler med trykkbegrenser. Alle er koblet til en
lampe som varsler om ikke-fastspent sele. Du kan dessuten uten
problemer installere et barnesete: Det er IsofIx-fester på alle de tre
setene i andre rad. Det tredje festepunktet, eller Top Tether, finner
du bak baksetene.

AKTIv sIKKERHET OG EsP
Alle versjonene av 5008 har eksemplariske kjøreegenskaper og 
et høyt aktivt sikkerhetsnivå takket være det elektroniske 
stabilitetsprogrammet ESP, som er standard. 

SIKKERHET



Dette systemet omfatter ABS (antiblokkering av hjul), 
antispinn (ASR), elektronisk bremsekraftfordeler (EBV, CBC), 
nødbremseassistanse (AFU), motorbremsreduksjon (MSR) og 
dynamisk stabilitetsprogram (CDS).

PEUGEOT CONNECT sOs*
Peugeot gjør nødoppringning tilgjengelig for alle (i Europa). 
Når hvert minutt teller for deg, kan du stole på at PEUGEOT
CONNECT SOS* handler raskt. Automatisk nødoppringning: 
Dersom kollisjonsputene eller de aktive beltestrammerne utløses,
vil bilen automatisk foreta en nødoppringning, uten at føreren
trenge å gjøre noe. PEUGEOT CONNECT SOS* vil da lokalisere
bilen, opprette en telefonkommunikasjon med personene i bilen 
og sende ut tilpasset hjelp.
Telefonsamtalen skjer på bileierens eget språk. 
Manuell nødoppringning : Dersom bilisten er vitne til eller selv 
er utsatt for en kritisk situasjon (illebefinnende, overfall), kan
han/hun ringe PEUGEOT CONNECT SOS* ved ganske enkelt 

å trykke (i over 3 sekunder) på SOS-knappen på dashbordet. 
PEUGEOT CONNECT SOS* er foreløpig tilgjengelig i 13 
europeiske land (Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Portugal, 
Belgia, Luxembourg, Nederland, Sveits, Østerrike, Storbritannia, 
Danmark og Polen).

*Ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

**Tjenesten PEUGEOT CONNECT SOS er gratis tilgjengelig på alle Peugeot 5008 

utstyrt med Peugeot Connect (ekstrautstyr).



LEKRE
DETALJER

Peugeot 5008 finnes med et stort lakkutvalg: 
metallic lakk*, perlemorslakk* og standard lakk.
*Ekstrautstyr.

Grå Aluminium* Grå Shark*

Grå Vapor*

Sort Perla Nera* Blå Bourrasque* Rich Oak*

Grå Artense*

Hvit Banquise***Hvit Nacré**

*Metallic lakk.
**Perlemorslakk.
***Standard lakk.



Din 5008 finnes med flere typer felger.

*Standard- eller  ekstrautstyr,  avhengig av versjon.

16-tommers felg ERIS*

16-tommers hjulkapsel HAUMEA

17-tommers felg QUARK*

18-tommers felg IXION*17-tommers felg CALLISTO*



DINE
ØNSKER
Du kan velge mellom inntrekk i stoff eller skinn.
1. Sort skinn Tramontane (ekstrautstyr)
2. Sort stoff Strada Tramontane
3. Sort stoff Ligne Tramontane



2.

3.1.



TILBEHØR

1.Takboks med lastestativ

2.Dørhåndtak i krom-look

3.Cereus 18-tommers aluminiumsfelger

4.Plattformstativ for sykler

5.Speildeksler i krom-look

6.Terskelbeskytter i rustfritt stål

7.Beskyttelse av terskel i bagasjerom

8.Multimediaholder

9.Barnesete

10. Gummimatte

11. Bagasjeromsmatte

4 5 6 7

8 9 10 11

1

3

2

Annet tilbehør er tilgjengelig, kontakt din forhandler eller gå inn på www.peugeot.no



Ved å velge Peugeot velger du også et omfattende forhandlernett der mottaket, profesjonalismen, utstyrstilbudet og servicekvaliteten garantert
vil gi deg optimal tilfredshet. Du henvender deg til en spesialist som lytter til det du har å si, som forstår dine behov og krav, og som svarer
effektivt på disse behovene. Og hva er vel bedre enn denne typen tillit for å kunne bygge opp et forhold som varer?

De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er presentert i denne brosjyren er ikke alle tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr) på alle modeller. Modellprogrammet er under stadig utvikling, og
kan følgelig være endret etter trykking av denne brosjyren. Vi henviser derfor til tabellen med oversikt over tekniske spesifikasjoner, standard- og ekstrautstyr og farger og inntrekk. Ta kontakt med din
Peugeot  forhandler for å få oppdateringe på siste endringer

FORHANDLERE OG SERVICE

MER ENN  10 000 SALGS- OG
SERVICEPUNKTER I EUROPA. 

Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte
medarbeidere, og siste generasjon av
testutstyr, er Peugeots forhandlernett godt
forberedt for å yte den beste service for

deg og din bil. 70 forhandlere og
serviceverksteder i Norge og over 10 000 i
hele Europa står klare dersom det skulle
dukke opp behov for assistanse.

PEUGEOT INTERNET 
Oppdag Peugeot på Internet, benytt
følgende adresser:: 
http://www.peugeot.no 
http://www.peugeot.com
http://www.facebook.com/PeugeotNorge

Peugeot og Peugeots forhandlernett setter
i verk stadig nye tiltak for å begrense bilens
negative virkninger på miljøet. Stadig
renere motorer, resirkulering av deler og

begrensing av skadelige utslipp. Vi skal
gjøre vårt for alltid å være i fremste rekke
også på dette området     

FOR DIN TRYGGHET

PEUGEOT GARANTI
Peugeot setter store kvalitetskrav til alle
deler som monteres i din bil. Det settes
store krav til valg av materialer, det foretas
grundig forbehandling (galvanisering/
sinkbehandling) av platedeler, og for alle
deler foretas det langvarige holdbarhets-
tester. Kvalitet er satt i høysetet i alle ledd
hos Peugeot. Garantien på din bil dekker
både deler og arbeid i 5 år* eller 100.000
kilometer, samt en garanti mot
gjennomrustning i 12 år på personbil og 5
år på varebil fra første  registreringsdato. 

*Peugeot har to års fabrikkgaranti. Peugeot
importøren Bertel O. Steen A/S gir i tillegg 
en utvidet garanti (total garantitid inntil 
5 år/100.000 km).

PEUGEOT ASSISTANCE / GRØNT
NUMMER 
Peugeot Assistance vil kunne gi deg hjelp
på alle dine bilturer i Norge såvel som i
hele Europa om problemer skulle oppstå.
Peugeot Assistance står til din disposisjon
24 timer i døgnet, 365 dager i året, både
på hjemstedet og på veien. Du kan ringe
gratis på grønt nummer 800 30022 og
hjelp kommer i løpet av kort tid. Peugeot
Assistance vil også sette deg i direkte
kontakt med din forhandler om dette er
ønskelig.

PEUGEOT ORIGINALDELER
Hver enkelt del på dagens biler utgjør et
viktig ledd av sammensatt mekanikk.
Dersom en av disse delene går i stykker,
og skiftes ut med en uoriginal del, risikerer
man å endre bilens ytelser og sikkerhet.
Alle Peugeot originaldeler blir nøye testet
og kontrollert for å garantere bilens
funksjon, det vil si sikkerhet for deg og
dine passasjerer. Dersom du trenger å
reparere bilen din, kan du være sikker på
at Peugeot originaldeler gir deg nettopp
den tryggheten.

PEUGEOT TILBEHØR
Peugeot tilbyr et komplett utvalg av
tilbehør, skreddersydd til den enkelte
bilmodell. Peugeot forhandleren har
utvalget, be om tilbud.

PEUGEOT DELESERVICE
25.000 delenummer lagerføres på Bertel
O. Steen AS sitt sentrallager på Fjeldbo.
Forhandlerne er online datatilknyttet
hverandre og sentrallageret for å sikre
maksimal hurtighet i leveringen dersom
uhellet er ute. Beredskap 24 timer i døgnet
og “over natten leveringer” av deler fra
Frankrike* er med på å gjøre ståtiden for
bilen på verkstedet kortest mulig. 
*Forbehold om at delene er tilgjengelige 
hos PSA.

FOR DIN KJØREGLEDE

FOR MILJØET


