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PEUGEOT har alltid overholdt en tradisjon som bygger på kvalitet

ekstra stor kjøreglede ved å øke sanseopplevelsene. Ergonomi,
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Utvendig design
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Bedre mobilitet

og oppfinnssomhet. I dag, mer enn noensinne, bruker Peugeot all

materialer, tilkobling - Vi har arbeidet med hver eneste detalj for å
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Førerplass
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Kjøreegenskaper

sin energi på å lage biler med elegant og stilfulle design som gir

gi deg en intuitiv, gledelig kjøreopplevelse.
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Tilkobling
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Teknologi og sikkerhet
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Komfort
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Motorer
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Modularitet
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Personlig preg

N Y F Ø L E L S E A V F R I H E T.

E N H E LT N Y D I M E N S J O N .

DRISTIGE LINJER.

Velkommen i en ny SUV som er både kraftig og smidig, teknologisk og rafﬁnert, og som er

Nye PEUGEOT 5008 SUV har en moderne silhuett som imponerer ved første øye-

hundre prosent utviklet for å øke din kjøreglede, dine sensoriske opplevelser og dine

kast. Den sporty stilen som kjennetegner karosseriet, de store hjulene med pent

muligheter. Den perfekte kombinasjon av en 7-seters* SUV og en familiebil med eleganse

utmeislede felger, de forkrommede linjene, takbøylene i aluminium* og Black

og solide kjøreegenskaper.

Diamond**-taket gir et sjenerøst, men samtidig rafﬁnert utseende.
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* Standard på Active og Allure
**Ekstrautstyr på Active og Allure.

* Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av land.

7

KLAR FOR DET MESTE.

PÅ J A K T E T T E R D E T P E R F E K T E .

Lyssignaturen foran og den lett kurvede formen på lyktene,

Den aerodynamiske formen på bakruten bekrefter bilens sporty stil.

gir bilen et intenst uttrykk. Grillen med forkrommede elementer

De tre klørformede LED-lysene integrert i en sort list, som lyser opp dag og natt,

og den loddrette fronten med store luftinntak bekrefter den smidige karakteren

kjennetegner den helt unike stilen til nye PEUGEOT 5008 SUV.

til nye PEUGEOT 5008 SUV.
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R O M S L I G H E T.

E N DA B E D R E K J Ø R E O P P L E V E L S E R .

INTUITIV TIL FINGERSPISSENE.

La følelsene slippe løs, og nyt den unike kjøreopplevelsen du oppnår med den nye førerplassen

Det kompakte rattet trukket i fullnarvet skinn*med integrerte betjeninger og den automatiske

PEUGEOT i-Cockpit®, som er 100 % high-tech.

girkasse med elektrisk betjening** gir en intuitiv kjøring som garantert bedrer din kjøreglede.

Med det digitale headup-instrumentpanelet og den 8-tommers kapasitive berøringsskjermen,
får du all informasjon du trenger uten at du trenger å ta øynene fra veien.
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* Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

* Fra nivå Active
** Sammen med automatgir
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H U N D R E P R O S E N T T I L KO B L E T.

VISER VEIEN.

Med Mirror Screen*-funksjonen kan du bruke de appene du er mest avhengig av på bilens 8-tommers

Reisen gjøres enda enklere med det nye nett-tilkoblede 3D-navigasjonssystemet* med

kapasitive berøringsskjerm, og du kan lade opp** din smartphone på midtkonsollen.

talebetjening og TomTom®-kartverk.

*Standard-, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
Mirror Screen-funksjonen bruker smarttelefonens abonnement, på den betingelse at man har et telefonabonnement med internett-tilgang. Det er ingen ekstra kostnader for dette. Brukeren kobler telefonen til med
en USB-kabel. Mirror Screen-funksjonen fungerer via Android Auto (for smartphone med Android etter å ha lastet ned appen Android Auto på smarttelefonen, med bilen stoppet), via Apple CarPlay™ (for smartphone med iOS), eller via teknologien MirrorLink® (for MirrorLink®-kompatible smarttelefoner).
Kun sertiﬁserte Android Auto , Apple CarPlay™ eller MirrorLink®-apper vil kunne fungere. Dette skjer av sikkerhetsgrunner enten med bilen stoppet eller når den kjører, avhengig av det enkelte tilfelle. Visse av disse
appene kan kreve ekstra betaling. Android Auto og Apple CarPlay™ kan betjenes med tale.
** Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon - Lading med induksjon for apparater som er kompatible med Qi-normen

* Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon og land.
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M E D A L L E S A N S E R S K J E R P E T.
Når du er godt installert i setet med multipunktmassasje*, vil du kunne nyte berøringen av
de eksepsjonelle materialene, som fullnarvet skinn* og detaljene i satinert krom.
Med PEUGEOT i-Cockpit Amplify* kan du sette ditt helt personlige preg på kupeen:
Du kan modulere belysningen og fargen i skjermene, og du kan velge den duften du ønsker i den integrerte duftsprederen.
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*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

NØYE SEG MED KUN DET BESTE .

H I - F I LY D G J E N G I V E L S E .

E N K E LT O G F R I T T.

Nyt lyden fra Hi-Fi Premium signert Focal®* som gjengir lyden i ti høyttalere integrert i kupeen.

Interiøret i nye PEUGEOT 5008 SUV er funksjonelt og modulerbart, og har en lang rekke

Akustikken er ganske enkelt fantastisk.

utstyr som gjør livet enklere ombord for alle: kontakter*, solgardiner*, ﬂybord*, kleskroker,
drikkeholdere og mange oppbevaringsmuligheter.
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*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

*Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
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E N A N N E N M ÅT E Å R E I S E PÅ .

E N N Y I D É O M R O M O G S TØ R R E L S E .

Med det store panorama soltaket* og de store vindusﬂatene blir lysforholdene ombord helt

Reiseglede er noe som deles. Med tre identiske seter bak, som er separate og regulerbare, samt

eksepsjonelle, og du kan nyte reisen i setet som gir deg en behagelig ﬂerpunktsmassasje*.

muligheten til å føye til en tredje seterad med to sammenfoldbare og uttakbare seter*, kan du tilpasse nye Peugeot 5008 SUV etter passasjerenes behov for komfort.
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*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

* Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av land.
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UENDELIGE MULIGHETER.
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UTVIDEDE HORISONTER.

S TO R T B AG A S J E R O M .

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

Med en spesielt lav lasteterskel, et volum på opp til 780 dm3*

Bakluken har en handsfree-funksjon* som gjør at den åpnes med et enkel bevegelse med

og muligheten til å folde passasjersetet** sammen til bordposisjon, kan man frakte gjenstander som er opp

foten under støtfangeren bak.

til 3,20 meter lange, noe som øker mulighetene i PEUGEOT 5008 SUV.

*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

*VDA-norm Volum i 5-seterskonﬁgurasjon
** På Active (med skinnseter) og på Allure
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N Y M O B I L I T E T.
Tenk nytt når det gjelder mobilitet: De siste kilometerne kan du tilbakelegge
med en e-Bike eF01*, en smart mobilitetsløsning som er spesielt utviklet
av PEUGEOT, og som fraktes og lades opp i bagasjerommet,
på en “Docking-stasjon*”. Sjekk ladestanden og følg anvisningene
som gis på appen MyPEUGEOT APP**.

* Tilbehør: e-Bike eF01 (sammenfoldbar elektrisk sykkel fra PEUGEOT), docking-stasjon (integrert ladestasjon i bagasjerommet
som brukes til å oppbevare og transportere din “e-bike eF01”, og til å lade den opp når bilen kjører).
** Appen MyPEUGEOT APP er tilgjengelig på Google- og Apple-Store, avhengig av land.
Brukes til å følge batteriets ladestand, gjennomsnittlig hastighet og tilbakelagte kilometere.
Funksjonen “last guidance miles”, som lastes ned på en smartphone med berøringsskjerm som er kompatibel med Bluetoothinformasjonen om reiseruten, overtar da navigasjonen for å hjelpe deg for de siste kilometerne.
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INGEN GRENSER FOR KJØREGLEDEN.

UTFORSK VERDEN.
Nye PEUGEOT 5008 SUV er en smidig og letthåndterlig bil som har alle de kjøreegenskaper og den lydkomfort man kan forvente av en familiebil.
De effektive motorene, kombinert med den automatiske girkassen EAT6 av siste
generasjon*, den elektriske servostyringen og karosseriet, som er gjort lettere, bidrar
alle til eksemplariske kjøreegenskaper og en helt unik kjøreglede.
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* Avhengig av motor

F R I H E T O G R O I S I N N E T.

Ø K D I N H A N D L I N G S K A PA S I T E T.

Tenk ikke på annet enn veien.

Med Advanced Grip Control* og ‘Mud & Snow’**-dekkene og 18-tommers felger med unik

Den nye funksjonen Hill Assist Descent Control (HADC), som er hentet fra 4x4-bilene,

design, vil ingen veier være en stor utfordring for deg.

og som inngår i utstyrspakken Advanced Grip Control*, regulerer automatisk hastigheten,

Med en enkel betjening på en justeringsbryter på midtkonsollen, vil veigrepet til din SUV

og gir perfekt kontroll over bilen i bratte bakker**.

automatisk tilpasse seg forholdene.
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*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
**Funksjonen aktiveres med en gang bilens hastighet faller til under 30 km/t og når bakken har en skråning på minst 5 %.

*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
**’Gjørme og snø’
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1 0 0 % H I G H T E C H S I K K E R H E T.

F R E M T I D O G N ÅT I D .

Nye PEUGEOT 5008 SUV er standardutstyrt med sikkerhetssystemer i toppklasse:

Få hjelp av kjøreassistansesystemer av siste generasjon: gjenkjennelse av fartsskilt og anbefaling av hastighet,

karosseristruktur som er optimalisert for absorbering av støt, seks kollisjonsputer, ABS, ESP.

Active Safety Brake med avstandsvarsling, aktivt ﬁlskiftevarsling*, aktiv blindsonevarsling*, tretthetsvarsling*, adaptiv cruisekontroll med

Og for å gi enda bedre assistanse er bilen utstyrt med et multifunksjonskamera øverst på

stoppfunksjon*. Og for enda sikrere kjøring i bytraﬁkken, tilbys også systemer som hjelper deg med manøvrering og parkering.

frontruten*, tolv ultralydsensorer*, en radar* og to 180°-videokameraer.
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*Standard-, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

*Standard, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
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1,2 L PureTech 130 hk

1,6 L BlueHDi 120 hk
Girkasse

BVM6/EAT6

Girkasse

BVM6/EAT6

Maks.dreiemoment (o/min)

300 Nm fra 1 750

Maks. dreiemoment (o/min)

230 Nm fra 1 750

Tilgjengelig dreiemoment (o/min)

fra 1 750 og 3 750

Tilgjengelig dreiemoment (o/min)

fra 1 750 og 3 500

Forbruk ved bykjøring (l/100 km)**

fra 4,5* til 5,1

Forbruk bykjøring (l/100 km)**

fra 6,0 til 6,4

Forbruk ved utenbyskjøring (l/100 km)**

fra 3,8* til 4,2

Forbruk utenbyskjøring (l/100 km)**

fra 4,3* til 4,9

Forbruk ved blandet kjøring (l/100 km)**

fra 4,0* til 4,6

Forbruk blandet kjøring (l/100 km)**

fra 5,0* til 5,5

CO2-utslipp blandet kjøring (g/km)

fra 105* til 118

CO2-utslipp, blandet (g/km)

fra 115* til 127

BVM6: sekstrinns manuell girkasse.
EAT6: sekstrinns automatisk girkasse som gir raskere, smidigere og behageligere
girskift.

BVM6: sekstrinns manuell girkasse.
EAT6: sekstrinns automatisk girkasse, som gir raskere, smidigere og behageligere
girskift.

* Versjon med meget lavt forbruk, med energisparedekk UBRR (Ultralav rullemotstand).
** I henhold til 99/100/CE-direktivene

* Versjon med meget lavt forbruk, med energisparedekk UBRR (Ultralav rulemotstand).
** I henhold til 99/100/CE-direktivene.

BlueHDI

P u r e Te c h

BlueHDi Euro6-motorene på Peugeot 5008 forener høye ytelser og redusert utslipp. BlueHDi-motorene kombinerer SCR-teknologien (Selective

De tresylindrede PureTech Euro6-motorene på Peugeot 5008 har redusert vekt og reduserte dimensjoner som gir en unik kjørekomfort og

Catalytic Reduction) med DPF (Dieselpartikkelﬁlter), noe som reduserer drivstofforbruket og som holder CO2-utslippet på mellom 105 og 125 g/km,

ytelser på toppnivå, uten at det går utover soliditeten og påliteligheten. 1,2 PureTech 130 hk-motoren ble utnevt til årets motor i sin kategori i

reduserer nitrogenoksidutslippet (NOx) med opp til 90 % og utslippet av ﬁne partikler med opptil 99,9 %.

både 2015 og 2016, med CO2-utslippet fra kun 115 g/km. Motoren kan kombineres med den automatiske girkassen EAT6.
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Forbruk bykjøring (l/100 km): fra 4,5 til 5,6 - CO2-utslipp (g/km): 116 til 145
Forbruk utenbyskjøring (l/100 km): fra 3,8 til 4,4 - CO2-utslipp (g/km): 99 til 115
Forbruk ved blandet kjøring (l/100 km): fra 4,0 til 4,8 - CO2-utslipp (g/km): 105 til 125

Forbruk bykjøring (l/100 km) : fra 6,0 til 6,4 - CO2-utslipp (g/km): 139 til 148
Forbruk utenbyskjøring (l/100 km): fra 4,3 til 4,9 - CO2-utslipp (g/km): 99 til 113
Forbruk blandet kjøring (l/100 km): fra 5,0 til 5,5 - CO2-utslipp (g/km): 115 til 127
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1

2

UBEGRENSEDE MULIGHETER.
3

5

For å gi deg svar på alt det du trenger i din aktive hverdag, kan
nye PEUGEOT 5008 SUV by på et lang rekke tilbehør og utstyr.
Velg selv.

4

1. Takboks (420 liter)
2. Tilhengerfeste med kule som kan demonteres uten verktøy (RDSO)
3. Sykkelstativ på tilhengerfeste (2 sykler)
4. Forkrommede speildeksler
5. Pedaler i aluminium
6. Alarm og parkeringsassistanse
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6

5

2

RAFFINERT TIL DET YTTERSTE.
Med noble materialer, subtile farger og et ﬁnishnivå i toppklasse,
er elegansen en selvfølge i kupeen.

3

1. Skinn Claudia Mistral (ekstrautstyr)
2. Masket stoff MECO (Access og Active)
3. Kryssvevet stoff PIEDIMONTE (Allure)
4. Kryssvevet stoff EVRON (Allure)
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1

4

FA R G E VA L G ,
Du har valget mellom ﬂere farger.
Det ﬁnnes garantert én som passer ditt temperament.
Valget er opp til deg.

Hvit Banquise*

Hvit Nacré**

Grå Artense**

Grå Smart**

Sort Perla Nera**

Emerald Crystal**

Blå Bourrasque**

Beige Pyrite**

* Standardutstyr
** Ekstrautstyr

D E N U LT I M AT E F I N I S H .
Nye PEUGEOT 5008 SUV er rafﬁnert til det ytterste,
og kan derfor by på ﬂotte felger.

17” stålfelg med
hjulkapsel MIAMI
Access utstyrsnivå
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17” aluminiumsfelger
CHICAGO
Active utstyrsnivå

18” aluminiumsfelger
DETROIT to-farget diamantée
Allure utstyrsnivå

18” aluminiumsfelger
LOS ANGELES to-farget diamantée
Standard med Grip Control

19” aluminiumsfelger
WASHINGTON to-farget diamantée
Ekstrautstyr Allure
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FORHANDLERE OG SERVICE

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 holdbarhetstester.
Kvalitet er satt i høysetet i alle ledd hos Peugeot.
Garantien på din bil dekker både deler og arbeid
fra 5 år og 100.000 kilometer, samt en garanti mot
gjennomrustning i 12 år på personbil og 8 år på
varebil fra første registreringsdato.
PEUGEOT ASSISTANCE
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 disposi-sjon 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 ut-valget, be om tilbud.
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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
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 INTERNETT
Oppdag Peugeot på internett, benytt følgende
adresser:
http://www.peugeot.com
http://www.peugeot.no
http://facebook.com/PeugeotNorge

FOR MILJØET
PEUGEOT OG MILJØET
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.

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 oversikt over tekniske spesifikasjoner,
standard- og ekstrautstyr og farger og inntrekk.
Ta kontakt med din Peugeot forhandler for å få
oppdatering på de siste endringer.

