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Nye PEUGEOT 5008 SUV har en kraftig og stilren design som imponerer 

ved første øyekast. Den elegante profilen, taket i Black Diamond* og grillen 

med forkrommede ribber fremhever på en raffinert måte bilens romslighet og størrelse.

2 * Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.   

EN HELT  NY  D IM ENS J ON.  E N  N Y  FØL E L SE  AV  FR IHE T.
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Uansett om du er alene eller har med deg passasjerer, får du en helt ny kjøreopplevelse 

i 7-seteren Peugeot 5008 SUV. Panoramataket* gjør at høykvalitetskupeen 

bader i lys. Veigrepet og støyisolasjonen er en toppmodell verdig.

* Ekstrautstyr. 



BEDRE KJØREOPPLEVELSE .  

La følelsene dine slippe løs ombord i PEUGEOT i-Cockpit®:

100 % digitale* head-up  instrumenter med personlige innstillinger, 8-tommers berøringsskjerm,  

nytt kompakt ratt med integrerte betjeninger og automatisk girkasse med girhendler ved rattet,

gir deg en helt unik kjøreopplevelse.
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* Fra nivå Active.

EN NY  IDE  OM ROM OG STØRRELSE .

Med tre separate seter og en tredje seterad med to seter som kan foldes sammen

og tas ut*, kan du tilpasse nye Peugeot 5008 SUV etter passasjerenes behov for komfort. 

Atmosfæren ombord kan tilpasses ved hjelp av PEUGEOT i-Cockpit® Amplify*  og Hi-Fi 

lydanlegget fra Focal®**.
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* Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.
**Ekstrautstyr.



UTVID  D INE  HORISONTER .

Din SUV kan tilpasses dine ønsker, og det store bagasjerommet   dekker alle behov.

I byen kan du, etter å ha parkert bilen, tilbakelegge de siste kilometerne med e-Bike* eller 

e-Kick** takket være den praktiske ladestasjonen «DockStation».***.

* Tilbehør: sammenleggbar elektrisk sykkel fra PEUGEOT
** Tilbehør: sammenleggbar elektrisk sparksykkel fra PEUGEOT og MICRO
*** Tilbehør: ladestasjon for oppbevaring, feste og lading av en e-Bike eller en e-Kick mens bilen kjører6 7

REN KJØREGL EDE .

Med sine høytytende PureTech eller BlueHDi*-motorer kombinert med den automatiske 

girkassen EAT6, og bilens chassis, karosseri   og utstyr som har blitt gjort lettere, kan PEUGEOT

tilby en av de aller mest effektive SUV-modeller.

* Forbruk bykjøring: fra 4,5 til 7,8 l/100 km - CO2 :-utslipp: fra 116 til 177 g/km
Forbruk ytenbys: fra 3,8 til 5,3 l/100 km - CO2-utslipp: fra 99  til 121 g/km
Forbruk blandet: fra 4,0 til 6,1 l/100 km - CO2-utslipp: fra 105  til 140 g/km


