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PEUGEOT har alltid overholdt en tradisjon som bygger på kvalitet

gir ekstra stor kjøreglede ved å øke sanseopplevelsene. Ergonomi,
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R E N T I LT R E K K I N G S K R A F T.

E N S T I L , E N S I G N AT U R .

KLAR MARKERING.

Bli kjent med en ny sporty og elegant bil, i den reneste GT-ånd.

Det som fanger blikket foran på bilen er Full LED-lyktene som med stil rammer inn

Fra den kraftige silhuetten til materialene og detaljene i toppklasse,

grillen med det siselerte dam-mønsteret, innrammet av en eksklusiv list i «Sanded Chrome».

fra den teknologiske innovasjonen til motorens ytelser*

De forkrommede speildekslene og GT-monogrammet i satinert kobberfarge,

- nye PEUGEOT 5008 SUV GT er en bil man deﬁnitivt ikke er likegyldig overfor.

gir bilen et enda sterkere rafﬁnert og sporty preg.
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* Ytterligere informasjon om motorene på side 38-39
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E N D E LØ S E V E I E R .

SPORTY TIL DET YTTERSTE.

De doble, forkrommede eksospottene på hver side av støtfangeren og de tre klørformede

Nye PEUGEOT 5008 SUV GT er hundre prosent sporty, og ﬁnnes derfor med en

LED-lysene fremhever bilens stil. Black Diamond-taket, hjulbuelistene, 19-tommers felgene og de

eksklusiv 2,0 liters BlueHDi 180 hk motor *, kombinert med en sekstrinns automatisk

tofargede Boston-aluminumsfelgene med diamantﬁnish gir bilen en utrolig elegant proﬁl.

girkasse EAT6 som gir ytelser i toppnivå.
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* Ytterligere informasjon om motorene på side 38-39
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B L E N D E N D E F L O T T.

MARKERE SEG.

P R I O R I T E R I N G AV S T I L E N .

La deg tiltrekke av den kattemyke elegansen til nye PEUGEOT 5008 SUV GT Line,

Stilfull spenst. Grillen med den tofargede listen i “Sanded Chrome», det forkrommede

bilens sporty linjer, de proﬁlerte kurvene, den rafﬁnerte design og detaljene i toppklasse

dam-mønsteret og de dynamiske Full LED-lysene gir bilen en unik stilsignatur.

som er klart signert GT LINE. Allerede ved første øyekast ser man helt klart personligheten.

Bak gir den sorte listen med de tre klørformende lysene bilen et ekstra sporty preg.
Det elegante Black Diamond-taket fremhever bilens linjer.
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A LT U N D E R KO N T R O L L .

REN KJØREGLEDE.

Nye PEUGEOT 5008 SUV GT Line er en bil med en sylskarp stil helt ned til den minste detalj,

Ytelsene ligger i bilens DNA: Nye PEUGEOT 5008 SUV GT Line

med 18-tommers felger i to farger med diamantﬁnish, dobbelt forkrommet eksospotte,

er utstyrt med BlueHDi, THP eller PureTech-motorer*,

GT Line-monogrammer i satinert kobberfarge og speil i sort Perla Nera som standardutstyr.

alle med ypperlige ytelser.

Eksepsjonell ﬁnish for en rafﬁnert modell.
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* Ytterligere informasjon om motorene på side 38-39
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STERKE FØLELSER .

ERGONOMI TIL FINGERSPISSENE.

M E D A L L E S A N S E R S K J E R P E T.

Fremtiden er allerede her med High-Tech elementene i PEUGEOT i-Cockpit®.

Inntrekket i Nappaskinn* og tre-dekor** interiøret med de delikate detaljene

Kjøreopplevelsen blir instinktiv og intens med head-up instrumentet med personlige

i satinert forkrommet stål** gir lyst til berøring. Med i-Cockpit® Amplify blir alle sanser

innstillinger, den 8-tommers berøringsskjermen, nytt kompakt ratt i fullnarvet skinn med

skjerpet: lys, akustikk, integrert duftspreder, dynamiske spesiﬁkasjoner som følger med Driver

integrerte betjeninger og den automatiske* girkassen med elektrisk betjening.

Sport Pack i «Boost»-modus. Du velger selv stemningen for kjøreturen
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* Ekstrautstyr – Ytterligere informasjon om inntrekk på side 42-43
** Standard på GT

* Avhengig av versjon

19

I N S T I N K T I V T I L KO B L I N G .

S E E N DA L E N G E R .

Bilen er hundre prosent tilkoblet, som om den hadde en sjette sans. Din smarttelefon

Det nye nett-tilkoblede 3D-navigasjonssystemet* med talebetjening gjør alle reiser enkle og sikre

kobler seg til berøringsskjermen via USB-kabel, ved hjelp av Mirror Screen*-funksjonen.

takket være TomTom®-tjenestene* som viser i sanntid* alle de hendelser som har betydning

Telefonen kan også lades opp automatisk** og trådløst på midtkonsollen.

for kjøringen og for oppholdet dit du begir deg (traﬁkk, værmelding, parkeringsplasser*,
bensinstasjoner* og søk etter hoteller, restauranter, fritidsaktiviteter).

* Mirror Screen-funksjonen bruker smarttelefonens abonnement, på den betingelse at man har en 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), via Apple CarPlay™
(for smartphone med iOS), eller via teknologien MirrorLink® (for MirrorLink®-kompatible smartphones). 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. Mirror Screen er standard fra Allure-nivå
** Ekstrautstyr, avhengig av versjon

* Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon. Tjenestene i sanntid er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge
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EN NY HVERDAG.

E N N Y I D É O M S T O R H E T.
Med de store vindusﬂatene og det store panorama-soltaket* med blå
lysguider blir utsikten perfekt og lysforholdene behagelige ombord.
Hi-Fi Premium Focal®*-utstyrspakken, som er kjent for sin unike
akustikksignatur, gir en ren og presis lyd i kupeen.
Setene med ﬂerpunktsmassasje* gir en unik komfort.

* Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.
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MODULERBAR I DET UENDELIGE.

INNREDNING ETTER ØNSKE.

Kupeen med kledning i Nappaskinn* er av topp kvalitet, og du kan innrette den etter ønske,

Utnytt det store volumet i bagasjerommet*, samt bakluken med handsfree-funksjon**

takket være de tre uavhengige baksetene, samt den tredje seteraden som består av to

som gjør at den åpnes med en enkel bevegelse med foten under støtfangeren bak.

sammenfoldbare, individuelle seter som kan tas ut**.
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* Ekstrautstyr - Ytterligere informasjon om inntrekk på side. 42-43
** Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av land

* Lav lasteterskel og volum opp til 780 dm3 (VDA-norm) i 5-seters konﬁgurasjon. Transport av gjenstander med en lengde
på opp til 3,20 meter takket være passasjersetet som kan foldes ned til bordposisjon
** Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.
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I N T E G R E R T A U TO N O M I .

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*».

* 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)
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E V E N T Y R LY S T.

KO N T R O L L O V E R V E I E N .
Med et eksepsjonelt veigrep og en unik akustisk komfort vil nye PEUGEOT 5008 SUV GT
og GT Line gi deg kjøreglede som er en familiebil verdig. Og for at ingenting skal kunne
forhindre dine drømmer, gjør Advanced Grip Control* det mulig å kjøre på de aller ﬂeste
veier (grus, gjørme, snø): Friheten og sikkerheten er innen rekkevidde.
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* Ekstrautstyr, avhengig av versjon

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 GT og GT Line er standardutstyrt med sikkerhetssystemer i toppklasse:

Ta i mot hjelpen fra kjøreassistansesystemer av siste generasjon: Skiltgjenkjenning av fart og anbefaling av hastighet, Active Safety Brake med

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

avstandsvarsling, aktiv ﬁlskiftevarsling, aktiv blindsonevarsling, tretthetsvarsling og adaptiv cruisekontroll* med stoppfunksjon.

For å gi enda bedre assistanse er bilen utstyrt med et multifunksjonskamera øverst på frontruten;

Og for enda sikrere kjøring i bytraﬁkken ﬁnnes systemer som hjelper deg med manøvrering og parkering: visuell 360° parkeringshjelp* og Park Assist*.

tolv ultralydsensorer*, en radar* og to 180°-videokameraer*.
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* Kamera bak som standardutstyr på GT, kamera foran som ekstrautstyr

* Ekstrautstyr
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2,0 liters BlueHDi 180 hk EAT6

1,2 liters PureTech 130 hk

Girkasse

EAT6

Girkasse

BVM6/EAT6

Maks. dreiemoment (o/min)

400

Maks. dreiemoment (o/min)

230 Nm fra 1 750

Tilgjengelig dreiemoment (o/min)

fra 2 000 til 3 750

Tilgjengelig dreiemoment (o/min)

fra 1 750 til 3 500

Forbruk bykjøring (l/100 km)*

5,5

Forbruk bykjøring (l/100 km)**

fra 6,0 til 6,4

Forbruk utenbys (l/100 km)*

4,4

Forbruk utenbys (l/100 km)**

fra 4,3* til 4,9

Forbruk blandet (l/100 km)*

4,8

Forbruk blandet (l/100 km)**

fra 5,0* til 5,5

CO2-forbruk (g/km)

114 à 142

CO2-utslipp blandet (g/km)

fra 115* til 127

EAT6: 6-trinns automatisk girkasse som gir raskere og mykere girskift
samt ypperlig brukskomfort

BVM6: 6-trinns manuell girkasse
EAT6: 6-trinns automatisk girkasse som gir raskere og mykere girskift,
og en ypperlig brukskomfort

* EU-direktiv 99/100/CE
*Versjon med meget lavt forbruk, med energisparedekk UBRR (Ultralav
rulle-motstand)
** EU-direktiv 99/100/CE

YTELSE OG PRESISJON.

F R E M H E V D I N P E R S O N L I G H E T.

Nye PEUGEOT 5008 SUV GT er standardutstyrt med en unik, effektiv motor: 2,0 l BlueHDi 180 hk, som er kombinert

Med versjon GT Line har du valget mellom PureTech, BlueHDi* og THP-motorer**.

med den sekstrinns automatiske girkassen EAT6. Modellseriens kraftigste versjon for enda mer intense og sporty
kjøreopplevelser.
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* EU-norm:
Forbruk ved bykjøring (l/100 km): 5,5 - CO2-utslipp (g/km): 142
Forbruk ved utenbyskjøring (l/100 km): 4,4 - CO2 -utslipp (g/km): 114
Forbruk ved blandet kjøring (l/100 km): 4,8 - CO2 -utslipp (g/km): 124
Forbruksverdier oppgis på Internett: www.peugeot.no

* Unntatt 1,6L BlueHDi 100 hk manuell.
** EU-norm for alle de BlueHDI, PureTech og THP-motorer det gjelder:
Forbruk bykjøring (l/100 km): fra 4,5 til 7,8 - CO2-utslipp (g/km): fra 116 til 177
Forbruuk utenbys (l/100 km): fra 3,8 til 5,3 - CO2-utslipp (g/km): fra 99 til 121
Forbruk blandet (l/100 km): fra 4,0 til 6,1 - CO2-utslipp (g/km): fra 105 til 140
Forbruksverdier oppgis på Internett: www.peugeot.no
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E N B E D R E H V E R DAG .
GT og GT Line-versjonene av nye PEUGEOT 5008 SUV har sin
spesielle karakter som tilpasses din, takket være et stort utvalg
av tilbehør og utstyr

1. Reﬁll for integrert duftspreder
2. Bagasjeromsmatte
3. Takstativ på langsgående bøyler
4. Tilhengerfeste med kule som kan demonteres uten verktøy (RDSO)
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RAFFINERT TIL DET YTTERSTE.
Bilens interiør er ikledd de nobleste materialer.
Det ﬁnnes også et stort utvalg av farger, ekstra sømmer og et høyt ﬁnishnivå.
Velg det som passer deg.

1. Delskinn med grått stoff og kobberfargede sømmer på GT Line.
2. Skinn Alcantara® og kobberfargede sømmer på GT.
3. Nappa-skinn og kobberfargede sømmer som ekstrautstyr.
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V E L G FA R G E .

Det ﬁnnes garantert en farge
som passer til ditt temperament.

Hvit Banquise*

Hvit Nacré (perlemor)**

Grå Artense**

Grå Platinium**

Grå Smart**

Sort Perla Nera**

Emerald Crystal**

Blå Bourrasque**

Valget er opp til deg.

* Standardutstyr
** Ekstrautstyr

P E R F E K T E KO M B I N A S J O N E R .

For å gjøre bilen helt perfekt
kan du velge mellom 5 felger.
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18-tommers alumumiumfelg
DETROIT tofarget med diamantﬁnish og matt klarlakk.

18-tommers aluminiumsfelg
LOS ANGELES tofarget med diamantﬁnish.

19-tommers aluminiumsfelg
WASHINGTON tofarget med diamantﬁnish.

19-tommers aluminiumsfelg
BOSTON tofarget med diamantﬁnish.

19-tommers aluminiumsfelg
NEW YORK tofarget med diamantﬁnish.

Standard på GT Line

Standard når Grip Control er valgt.

Ekstrautstyr på GT Line.

Standardutstyr på GT.

Ekstrautstyr på GT.

45

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.

46

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.

