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TAASLEIUTATUD VABADUS
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SAMM UUDE DIMENSIOONI JÕULINE STIIL
Tere tulemast tutvuma täiesti uue linnamaasturiga, mis loob selles klassis 
uued standardid - võimsa ja sihvaka, kõrgtehnoloogilise ja peene, loodud 
tõstma tunnetuse uutele kõrgustele ja võimendama sõiduelamust. 7-kohalise 
linnamaasturi ja elegantse ning efektiivse luksusliku sedaani täiuslik partnerlus. 

Uue PEUGEOT 5008 linnamaasturi kaasaegne kerekuju avaldab muljet 
esmapilgust alates. Ülestõstetud kere atleetlik hoiak, suured rattad oivaliste 
mustriliste velgedega, kroomliistud, alumiiniumist katuserelsid* ning 
säravmust Diamond katus* rõhutavad elegantselt tema rikkaliku välimust.

*Standard- või lisavarustus, sõltuvalt varustustasemest.
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SUUND TÄIUSLIKKUSELE
Kergelt kaarjad esituled koos tulede signatuuriga moodustavad jõulise välisilme. 

Iluvõre kroomitud äärtega viimistlus ning vertikaalne esiosa suurte 
õhuvõtuavadega toonitavad uue PEUGEOT 5008 

linnamaasturi kassilikku iseloomu.

KAVANDATUD OOTAMATUSTEKS
Kergelt kaarjad esituled koos tulede signatuuriga moodustavad jõulise välisilme. 

Iluvõre kroomitud äärtega viimistlus ning vertikaalne esiosa 
suurte õhuvõtuavadega toonitavad uue PEUGEOT 5008 

linnamaasturi kassilikku iseloomu.
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LAIENDATUD AVARUSED
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SUUREM SÕIDUELAMUS INTUITIIVSUS KÄEULATUSES
Laske oma tunnetel rääkida ja nautige unikaalset sõiduelamust 100% 
kõrgtehnoloogilise PEUGEOT i-Cockpit® juhialas. Pilku kindlalt teel hoides, 
jälgige vajalikku sõiduinfot, silmade kõrgusel asuvalt kohandatavalt digitaalselt 
näidikuteblokilt ja 8-tolliselt võimsalt puutetundlikult ekraanilt*.

           *Alates Active varustustasemest.

Suurendage sõidurõõmu integreeritud juhtnuppudega koos täisnahast 
kompaktse rooli ja elektriliselt juhitava automaatkäigukastiga**, tagades 
optimaalse juhitavuse ja täielikult intuitiivse kasutamise.

**Sõltuvalt versioonist
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KÕIK ON ÜHENDATUD MINGE OMA TEED
Kuvage oma nutitelefoni rakendused 8-tollisel võimsal puutetundlikul ekraanil Mirror Screen 
funktsiooni* abil ja laadige** nutitelefoni keskkonsoolis ilma juhtmeta.

*Standard- või lisavarustus, sõltuvalt varustustasemest. Mirror Screen kasutab nutitelefoni andmepaketti, mida juht vajab kõne tegemiseks, sealhulgas 
veebijuurdepääsu oma operaatori kaudu ega tekita mingeid täiendavaid kõnepaketi tasusid. Kasutajad ühendavad seadme USB ühendusega. Mirror Screen funktsioon 
töötab Android Auto (Android nutitelefoniga pärast Android Auto rakenduse allalaadimist, kui sõiduk täielikult seisab), Apple CarPlay™ (iOS nutitelefon) või MirrorLink® 
tehnoloogia (MirrorLink® rakendusega ühilduvate nutitelefonide) kaudu.
**Standard- või lisavarustus, sõltuvalt varustustasemest - juhtmevaba laadimine Qi standardiga ühilduvate seadmetega.

Reisige täielikus meelerahus uusima põlvkonna, häälkäskluste abil juhitava 
3D navigatsiooniseadme abil, mille TomTom® teenused kuvavad reaalajas 
infot liikluse, ilma parkimise, teeninduspunktide, vabaaja tegevuste jmt. 
kohta.

*Standardvarustuses, valitav või mittesaadaval, sõltuvalt versioonist.
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TUNNETE PIDU

Kohandage oma sõiduki interjööri PEUGEOT i-Cockpit® 
Amplify* süsteemi abil, muutes ekraanide värve, valides 
sisseehitatud õhuvärskendajast ühe kolmest aroomist 
ning nautige erakordsete materjalide, sealhulgas 
täisnaha ja satiinkroomi puudutust.

*Standard- või lisavarustus, sõltuvalt varustustasemest
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AINULT PARIM
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VÕTKE UUS VAATEKOHT OPTIMAALNE ELAMISVÄÄRSUS
Lai klaasist panoraamkatus lubab nautida valgusküllast salongi,
 vabanedes samal ajal pingetest mitme-punkti massaažiistmetes.

             **Valikuline või mittesaadaval sõltuvalt mudelist

Jagage unustamatut sõiduelamust. Teises reas sõitjate hüveks 
on tippklassi mugavus kolmel ühesugusel, üksteisest sõltumatul 
ja täielikult reguleeritaval istmel. Lisaks on saadaval kolmas 
istmerida kahe kokkuklapitava ja eemaldatava istmega

*Standard- või lisavarustus on riigiti erinev. 
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KÕRGTASEMEL LOOMUTRUU HELI JA ELU ON LIHTNE
Naudi tippklassi Hi-Fi heli läbi Focal®*10-kõlariga 
helisüsteemi ja vaimustu silmapaistvast akustikast.

Funktsionaalne ja modulaarne, uus PEUGEOT 5008 linnamaastur on 
koduks suurele hulgale seadmetele, mis muudavad elu lihtsamaks, nagu 
näiteks pistikupesad*, päikesekatted*, kokkuklapitavad lauad*, riidenagid, 
topsihoidjad ja arvukad panipaigad.

*Standard- või lisavarustus, sõltuvalt varustustasemest
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VABADUS KOHANDADA
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ENNEOLEMATU SUURUSEGA PAKIRUUM
Madala laadimisavaga pakiruumi maht on kuni 780 dm3* ning juhi kõrvalistuja 
istme seljatoe kokkuvoltimisel saate vedada kuni 3,2m pikkuseid esemeid. Uus 

PEUGEOT 5008 linnamaastur avab hulga erinevaid võimalusi. 

* VDA standard 5-istmelisel mudelil

VABA HETK TUNDMAÕPPIMISEKS
Kohandage oma linnamaastur vastavalt vajadustele ja kasutage pagasiruumi 

enneolematu suuruse eelist. Käed-vaba elektriline tagaluuk* avaneb lihtsa 
jalaviipega tagumise kaitseraua all. 

*Standard- või lisavarustus, sõltuvalt varustustasemest
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TEEL SEIKLUSTELE
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PIDURDAMATU SÕIDUNAUDING

Väleda ja kergesti juhitavana pakub uus PEUGEOT 5008 linnamaastur 
suurepärast teetunnetust ja luksusliku salongi akustilist mugavust. 
Uue mudeli jõulised mootorid koos viimase põlvkonna EAT6 
automaatkäigukastiga, elektrilise roolivõimendiga ja ülimadala kaaluga 
toovad kaasa suurepärase teelpüsivuse ja vaimustava sõidukogemuse.

*Sõltuvalt versioonist
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VABADUS TEGUTSEDA SUURENDAGE OMA 
TEGUTSEMISVÕIMEKUSTVabastage ennast piirangutest ja keskenduge oma trajektoorile. Sõnum 4x4 maailmast, 

uus kallakult laskumise abifunktsioon HADC (Hill Assist Descent Control) ,
mis sisaldub Advanced Grip Control* süsteemis, reguleerib automaatselt sõiduki 
kiirust ja hoiab sõiduki ka järsematel nõlvadel täielikult kontrolli all**.

*Lisavarustus saadaval sõltuvalt versioonist
**Funktsioon käivitub kiirustel alla 30 km/h ja kallakul vähemalt 5%

Sõidunauding tänu Advanced Grip Control* süsteemile ning M+S rehvidele 
eksklusiivse disainiga 18“ valuvelgedel. Rasketes sõidutingimustes saate 
keskkonsoolis asuva regulaatoriga hetkega muuta oma sõiduki haarduvust.

*Lisavarustus saadaval alates Active varustustasemest
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ELA TULEVIKUS
Lubage ennast juhtida viimase põlvkonna juhiabidel, nagu kiiruspiirangute tuvastamine ja kiiruse soovitamine, 

Active Safety Brake pidurdussüsteem koos kaugushoiatusega Distance Alert*, aktiivne sõidurajalt kõrvalekaldumise 
hoiatussüsteem*, aktiive pimeala seiresüsteem*, juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem* ja adaptiivne püsikiiruse 

hoidja koos Stopp-funktsiooniga*. Meelerahu linnasõidul annavad manööverdamise ja parkimisabi funktsioonid.

*Standard- või lisavarustus, sõltuvalt varustustasemest.

100% KÕRGTASEMEL TURVALISUS
Uue PEUGEOT 5008 linnamaasturi standardvarustuses on oma klassi juhtivad 

turvanõuded, sealhulgas löögienergiat neelav kere, kuus turvapatja, ABS ja 
ESP. Sündmusi teel aitavad ennetada multifunktsionaalne kaamera tuuleklaasi 

ülaservas*, ultraheli andurid* ja kaks 180° videokaamerat. 

*Standard- või lisavarustus, sõltuvalt varustustasemest
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PURETECH
Uue PEUGEOT 5008 linnamaasturi Pure Tech Euro-6 normidele vastavad 3-silindrilised bensiinimootorid pakuvad 

täiendavat suutlikkust tänu vähendatud kaalule ja väiksematele mõõtmetele. Nad toovad ainulaadse sõidunaudingu 
ja tippklassi suutlikkuse andmata järele töökindluses või vastupidavuses. Valitud oma kategoorias aasta mootoriks 
2016 on 1,2-liitrine Pure Tech 130 S&S heitmekogused ainult 115 g/km. Saadaval uue EAT6 automaatkäigukastiga.

*Vastavalt ELi tüübikinnitusele

Kütusekulu linnas (l/100 km) 6.0 - 6.4 –CO2-heitmed (g/km): 139 kuni 148 (g/km)

Kütusekulu maanteel (l/100 km) 4.3 - 4.9 –CO2-heitmed (g/km): 99 kuni 113 (g/km)

Keskmine kütusekulu (l/100 km) 5.0 - 5.5 –CO2-heitmed (g/km): 115 kuni 127 (g/km)

BLUEHDI
Uue PEUGEOT 5008 linnamaasturi BlueHDi Euro6* diiselmootorid ühendavad suure sooritusvõime ja 
vähendatud heitmekoguse. BlueHDi mootorid suudavad vähendada kütusekulu, piirates CO2 heitmeid 

vahemikku 100 kuni 121 g/km, vähendada lämmastikoksiidi NOx heitmeid kuni 90% ning eemaldada 99,9% 
tahmaosakestest, kombineerides SCR (Selective Catalytic Reduction, selektiivse katalüütilise vähendamise) 

tehnoloogia DPF-iga (diiselmootori tahkete osakeste filtriga). 

*Vastavalt ELi tüübikinnitusele:

Kütusekulu linnas alates 4,5 kuni 5,6 l/100 km kohta – CO2 heide: 116 kuni 145 (g/km)

Kütusekulu maanteel alates 3,8 kuni 4,4 l/100 km kohta – CO2 heide (g/km): 99 kuni 115 (g/km)

Keskmine kütusekulu alates 4,0 kuni 4,8 l/100 km kohta – CO2 heitmed (g/km): 105 kuni 125 (g/km)

KÄIGUKASTID KÄIGUKASTID

MAKSIMAALNE PÖÖRDEMOMENT MAKSIMAALNE PÖÖRDEMOMENT

PÖÖRDEMOMENDI SAADAVUS PÖÖRDEMOMENDI SAADAVUS

KÜTUSEKULU LINNAS (L/100 km) KÜTUSEKULU LINNAS (L/100 km)

KÜTUSEKULU MAANTEEL (L/100 KM) KÜTUSEKULU MAANTEEL (L/100 KM)

KESKMINE KÜTUSEKULU (L/100 KM) (1) KESKMINE KÜTUSEKULU (L/100 KM) (1)

CO2 EMISSIOON (g/km) CO2 EMISSIOON (g/km)

M6/EAT6 M6/EAT6

300 Nm 1750 p/min 230 Nm 1750 p/min

1750 - 3700 p/min 1750 - 5500 p/min

4,5 – 5,1 6,0 – 6,4

3,8 – 4,2 4,3 – 4,9

4,0 – 4,8 5,0 – 5,5

105 (M6) – 118 (EAT6) 115 (M6) – 127 (EAT6)

1,6 L BlueHDi 120 S&S 1,2 L PureTech 130 S&S
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LÕPMATUD VÕIMALUSED

Viige elegantne interjöör kooskõlla oma maitsega, valige 
kvaliteetsete materjalide, peenete värvide ja täiusliku 
viimistluse hulgast just endale sobiv.

1. Katuseboks (420 l)
2. Haagisekonks tööriistavaba ühendusliidesega
3. Haagisekonksule kinnituv jalgrattahoidja
4. Küljepeeglite katted
5. Alumiiniumist pedaalidekomplekt
6. Parkimisandurid ja signalisatsioon

1

3

4

6

2

5
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VIIMSE DETAILINI 
VIIMISTLETUD

Viige elegantne interjöör kooskõlla oma maitsega, 
valige kvaliteetsete materjalide, peenete värvide ja 
täiusliku viimistluse hulgast just endale sobiv. 

1. CLAUDIA must nahk
2. MECO must tekstiil
3. MISTRAL must nahk/tekstiil
4. GUERANDE helehall nahk/tekstiil

*Nahksisu lisavarustusena.
1

3

2

4
40



4342

VÄRVIVALIK

JA ÜLIM VIIMISTLUS

Valge Nacré* Hall Artense* Hall Smart*

Crystal Emerald* Sinine Bourrasque* Beež Pyrite*

Valge Banquise

Valige laia valiku hulgast värv, mis 
väljendab teie isikupära. Valige ja 
sobitage neid vastavalt oma maitsele.

Viimane sõna maitsekuses on uue 
PEUGEOT 5008 linnamaasturi 
meisterlikud veljed.

Hall Platinum*Must Perla Nera
* sõltuvalt valitud varustustasemest ja lisavarustusest

* sõltuvalt valitud varustustasemest ja lisavarustusest

18“ valuveljed
DETROIT

18“ valuveljed
LOS ANGELES

19“ valuveljed
WASHINGTON

17“ terasveljed
ilukilpidega* MIAMI

17“ valuveljed 
CHICAGO*

42
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Kui valid Peugeot’, saad oma käsutusse ka suure müügi- ja teenindusvõrgu, mille kvaliteetse teeninduse, 
müüdava varustuse ning pakutavate lisateenustega sa kindlasti rahule jääd. Sa võid olla alati kindel, et 
sind kuulab ära spetsialist, kes mõistab sinu vajadusi ja need ka tõhusalt täidab. Piisavalt põhjuseid, et 
alustada pikaaegset suhet.

Käesolevas kataloogis kajastatud teave ja illustratsioonid põhinevad käesoleva teabelehe koostamise hetkel teadaolevatel tehnilistel andmetel. Kirjeldatud 
varustus on olenevalt mudeliversioonist saadaval kas põhi- või lisavarustusena. Peugeot jätkuva tootearenduspoliitikat silmas pidades tuleb valmis olla 
selleks, et tootja võib igal ajahetkel muuta oma tooteid puudutavaid tehnilisi andmeid, varustatust, lisavarustuse valikut ja pakutavat värvigammat. Kahjuks ei 
võimalda praegused fotode trükkimiseks kasutatavad tehnikad päris täpselt värvide toone esile tuua. Igasuguste täiendavate täpsustuste või täiendava teabe 
saamiseks ootame teid lähimasse Peugeot müügiesindusse. Käesolevas kataloogis toodud teabe reprodutseerimine ilma Automobiles Peugeot vastavasisulise 
selgesõnalise loata on keelatud.

MEELERAHU TAGAMISEKS(1)

TOOTJA GARANTII
Peugeot poolt pakutav kvaliteet:
eelised müügiv.rgus, 5-aastane
tootja pikendatud garantii
läbisõiduni 100 000km ja
12-aastane roostegarantii.

PEUGEOT ASSISTANCE
Kui satud Euroopas (Euroopa
Ühendus ja veel 12 riiki või
territoriaalset üksust) viibides
ootamatusse olukorda, võid
helistada 24 tundi ööpäevas ja 365
päeva aastas Peugeot Assistance’i.

PEUGEOT ORIGINAALVARUOSAD
15% soodsam hind, Ifi kontoris
pakutavast kasko tavahinnast.
Kahjukäsitlus on garanteeritud
Peugeot´ ametlikes esindustes.
Asendusauto kaitse on hinna sees
Klaasid ja metsloomaga
kokkupõrge omavastutuseta.
Ööpäevaringne autoabi teenus.

PEUGEOT LIISING
• Paindlikud tingimused ja
kiire vastus
• Liisingu vormistamine Peugeot
edasimüüja juures
• Soodustus Peugeot
originaalvaruosadelt ja
lisavarustuselt 5%.

PEUGEOT ORIGINAALVARUOSAD
Kõik Peugeot originaalvaruosad
on läbinud ranged testid ja on
seega kvaliteetsed, ohutud ning
vastupidavad. Peugeot ametlikest
esindustest ostetud ja paigaldatud
originaalvaruosade garantii on 3
aastat või 100 000 km.

SINU RÕÕMUKS

PEUGEOT BOUTIQUE
Suur valik Peugeot tarvikuid
ja originaal-varustust, mis on
mõeldud just sinu auto jaoks.
Samuti leiad siit erinevaid Peugeot
tooteid kingiks endale või teistele.

KLIENDI RAHULOLU UURING
Firma TNS EMOR võib sulle
helistada paar päeva pärast töökoja
külastust. Neile küsimustele vastates
annad oma panuse Peugeot
teenuste kvaliteedi parandamisele.

PEUGEOT INTERNET
Tutvu Peugeot kodulehega aadressil: 
www.peugeot.ee

MÜÜGI- JA TEENINDUSVÕRK 
NING TEENUSED


