N Y A P E U G E OT 5 0 0 8

I 210 år har Peugeot upprätthållit en fransk tillverkningstradition

tiden med varje detalj, från ergonomi till material och uppkoppling

som kännetecknas av kvalitet och innovation. I dag är Peugeot mer

för att ge dig en mer intuitiv körupplevelse. Mer än något annat vill

inriktat än någonsin på att skapa elegant designade fordon, som

vi ge dig friheten att välja, eftersom människan alltid står i centrum

ger föraren en upplevelse som går utöver körningen. Vi arbetar hela

för vår verksamhet.

04 Design

22 Teknik

10 Förarmiljö

30 Motorer

16 Uppkoppling

34 Anpassning

18 Funktioner

DJÄRV DESIGN.

D E T N YA M O D E R N A .
Vidga dina vyer och upptäck en ny modern SUV. Sjusitsiga nya Peugeot
5008 utstrålar elegans och mognad, tillsammans med en perfekt balans
av styrka och finess.
Den upphöjda karossens dynamiska och sportiga karaktär framhävs av
krominlägg som förlänger strålkastarnas linjer till den bakre spoilern.
Den atletiska och kraftfulla karossen fulländas av de snygga fasettslipade
18-tums fälgarna*.

*Standard på versionen Allure och uppåt.
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M O R G O N DAG E N S D E S I G N .

S I G N A L E R A R P E U G E O T.

Med en ny ramlös kylargrill och Peugeots distinkta ljussignatur upplevs fronten på nya Peugeot 5008 som stilrent

Bakpartiet på nya Peugeot 5008 har ett modernt uttryck som förstärks av den svarta listen som stilrent löper mellan

integrerad i karossen. En ny stötfångare med metallkåpa och blanksvarta vindavvisare förstärker utseendet ytterligare,

de nya full-LED-bakljusen. Likt 3D-klor är de omedelbart igenkännbara och utrustade med snygga rullande blinkers.

tillsammans med strålkastare i full-LED med SDL-funktion* – inramade med varselljus och kromade spetsar.
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*Statiskt kurvljus förbättrar sikten i kurvor. Finns som standard på versionen GT, samt som tillval på Active och Allure Pack.
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F Ö R B ÄT T R A D T E K N I K .

F Ö R S TÄ R K KÖ R U P P L E V E L S E N .

N J U T AV H Ö G S TA KO M F O R T.

Förstärk dina upplevelser med förarmiljön Peugeot i-Cockpit®. Nya Peugeot 5008 är utrustad med en kompakt ratt för förbättrad

Sitt bekvämt i de omslutande och enkelt justerbara AGR-sätena* med värme- och

väghållning, sju smarta Toggle Switches-knappar* och med en centralt placerad pekskärm. Den digitala instrumentpanelen har en

massagefunktion**. Njut av en inredning i toppklass och en tidlös klädsel av högsta kvalitet.

högupplöst display ovanför ratten som är helt anpassningsbar, så att du direkt kan ta del av viktig information utan att behöva ta
ögonen från vägen. Den ramlösa invändiga backspegeln är både funktionell och ett trevligt estetiskt inslag i kupén.

12

*AGR-säten (Aktion Gesunder Rücken: tysk organisation för rygghälsa). Standard, tillval,
eller ej tillgänglig beroende på version.
*Ger åtkomst till viktiga komfortfunktioner.

**Elmanövrerad justering och massagefunktioner som standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på version.
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D I G I TA L I N S T R U M E N T PA N E L .

SMIDIG PEKSKÄRM.

12,3-tums skärmen i den digitala instrumentpanelen har en otroligt skarp bildkvalitet. Välplacerad i mitten ovanför

Inom bekvämt räckhåll i mittkonsolen sitter den 10-tums högupplösta pekskärmen – en lätthanterlig

ratten ger den optimal läsbarhet för föraren, vilket i sin tur ger utökad respons och mer fokus på vägen.

och reaktionssnabb display som ger åtkomst till bilens funktioner och uppkopplingar.
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U P P KO P P L A D F Ö R ÄV E N T Y R .
Låt dig guidas av den högupplösta pekskärmen tillsammans med den
uppkopplade funktionen Navigation Pack. Då kan du bland annat
använda röstigenkänning och få trafikinformation i realtid, tillsammans
med olika tjänster från TomTom*. Använd funktionen Mirror Screen**
för att spegla dina kompatibla appar på pekskärmen och för att
ladda din smartphone i mittkonsolen***. I baksätet finns två
USB-laddningsuttag**** som kan användas av passagerarna.

*Tjänster från TomTom visar viktig körinformation i realtid: trafik, bensinstationer, parkering, väder och lokala sökningar.
Alla dessa tjänster ingår i ett 3-årigt abonnemang som kan förlängas eller förnyas mot avgift.
**Standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på version. Mirror Screen fungerar med Android AutoTM (för Android),
Apple CarPlayTM (för iOS) eller, tills mitten av maj 2021, med MirrorLink® (för kompatibla Android-smartphones
parkopplade med Peugeot Connect Radio), beroende på mobildataavtal. Mirror Link fungerar när bilen är stillastående
eller under körning, beroende på app. Vissa funktioner begränsas under körning. Visst kostnadsfritt innehåll på din
smartphone kräver prenumeration på en likvärdig app certifierad enligt Android Auto, Apple CarPlayTM eller MirrorLink®.
Läs mer på peugeot.se.
***Standard, tillval eller ej tillgänglig beroende på version – induktionsladdning för enheter som är kompatibla med
Qi-standard.
****Standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på version.
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Ä N N U R E N A R E L J U D.

VIDGA DINA VYER.

Få största möjliga njutning i kupén genom ljudsystemet Premium Hi-Fi från Focal®*.

Taket i Black Diamond* är försett med takbågar i aluminium som förstärker karossens robusta och flytande form.

Upplev ett rent och detaljerat ljud genom tio inbyggda högtalare, som kan fås i den

Panoramaglastaket** gör kupén ljusare och mer njutbar, så att resan blir spännande för alla passagerare.

nya härliga färgen Bronze Belem.
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*Focal® är ett världsledande franskt varumärke för högtalartillverkning. En subwoofer är placerad under
passagerarsätet för att inte inkräkta på bagagerummet. Standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på version.

*Standard på versionen GT.
**Standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på version.
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B YG G D I N E G E N I N T E R I Ö R .

U P P TÄ C K E N N Y R Y M L I G H E T.

Nya Peugeot 5008 är kompakt och smidig, men också stor och rymlig som en rejäl SUV. Interiörens detaljer

Nya Peugeot 5008 har ett stort och lättåtkomligt bagageutrymme*. Öppna och stäng den elektriska

har optimerats för att erbjuda mycket plats och en nästan obegränsad möjlighet att justera från 1 till 7 säten*.

bakluckan med en enkel fotrörelse som aktiverar handsfree-funktionen**.

Den andra raden är utrustad med ett barnpaket** som består av flygplansbord och solskydd.
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*Utformningen av kupén kan modifieras genom de individuellt fällbara sätena i rad 2 och 3 (tredje raden kan även tas bort).

*Bagageutrymme från 780 och upp till 1 940 liter. Främre passagerarsätet kan fällas ned och möjliggöra lastning av långa föremål på upp till 3,2 meter.

**Standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på version.

**Standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på version.
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P R E S TA N D A I R Ö R E L S E .

V I KT I G A H JÄ L P SYST E M
FÖR FÖRAREN.
Ute på vägarna kan du nyttja nya Peugeot 5008:s många
förarassistanssystem, som senaste generationens
automatisk nödbroms* och utökad igenkänning
av trafikskyltar**. För smidig körning i städer finns
manövrerings- och parkeringshjälpsystemet
Park Assist*** med 360° visuell parkeringshjälp.

*Upptäcker fotgängare och cyklister, dag och natt, med varning för kollisionsrisk. Standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på version.
**Upptäcker och läser av hastighetsskyltar, såväl som stoppskyltar, enkelriktning, omkörningsförbud etc.
***Standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på version.
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E N D E LV I S S J Ä LV KÖ R A N D E B I L .

B ÄT T R E S I K T I M Ö R K R E T.

Nya Peugeot 5008 kan bli delvis självkörande genom Drive Assist Plus Pack*. Med avåkningsvarnaren** och

Systemet Night Vision* har en infraröd kamera som i mörker eller vid dålig sikt upptäcker fotgängare eller djur på

den adaptiva farthållaren* som reagerar ända ned till stillastående, anpassas din hastighet automatiskt till

upp till 200 meter framför bilen, utanför strålkastarnas räckvidd. Föraren varnas då tydligt genom en bild på den

framförvarande fordon och upprätthåller ett säkert bromsavstånd.

digitala instrumentpanelen och en varningssignal hörs.

*Endast med växellådan EAT8. Standard, tillval, eller ej tillgänglig beroende på version.
**System som används för att upprätthålla bilens placering i körfältet (till vänster, höger eller i mitten).

*Tillval på versionen GT.
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H Å L L E R D I G PÅ VÄ G E N .
Med tekniken Advanced Grip Control* utvidgas ditt
handlingsområde. Du kan anpassa väghållningen i nya
Peugeot 5008 till både väder och underlag. På branta
sluttningar hjälper Hill Assist Descent Control** till att
reglera körhastigheten.

*Optimerat antispinnsystem med fyra grepplägen: normal, snö, lera, sand. Tillval eller ej tillgänglig beroende på version.
**Tillval eller ej tillgänglig beroende på version.
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H Ö G E F F E K T I VA M OTO R E R .

E F F E K T I VA M O T O R E R .

M J U K O C H S M I D I G KÖ R N I N G .

Nya Peugeot 5008 är smidig, lätt att hantera och erbjuder dynamisk prestanda, samt otrolig komfort.

Nya Peugeot 5008 erbjuder skarp, smidig och exakt styrning tillsammans med

Utrustad med den senaste generationens Euro 6d-certifierade PureTech-bensinmotorer eller BlueHDi-

stimulerande körning – tack vare effektiva motorer, optimerad vikt, kort vändradie

dieselmotorer – samtliga försedda med Stop & Start-teknik.

och Peugeots smarta automatlåda EAT8*.
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*EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) – tillgänglig beroende på motor. Nya Peugeot 5008 kan
även förses med en 6-växlad manuell växellåda, beroende på motor.
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A N PA S S A D I N 5 0 0 8 .

TILLBEHÖR FÖR ALLA RESOR.
Välj tillbehör ur vårt sortiment – alla designade för att öka trivseln i bilen.
Skydda din nya SUV och göra körningen enklare.

2

3

4

5

Se vårt tillbehörssortiment på accessoires.peugeot.fr.

1 – Stolsöverdrag
2 – Bilbarnstol
3 – Kylbox
4 – DVD-spelare med två hörlurar
5 – Multimedia-enhet

1

VÄ L J D I N N YA 5 0 0 8 - S T I L .
Upptäck vårt sortiment av användbara och stilrena produkter, designade för
att matcha nya Peugeot 5008.
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2

3

4

Se hela sortimentet av Peugeots Lifestyle-produkter på boutique.peugeot.com.
1 – Isolerad flaska
2 – Skjorta med logo ton-i-ton
3 – Lunchbox i växtfiber
4 – Nyckelring med 5008-logo
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A N PA S S A I N T E R I Ö R E N .

1

4

Upptäck klädselns högklassiga material, stickningar och
utförande. Inred nya Peugeot 5008 efter din smak.

1 – Meco-tyg
2 – Colyn, textil/konstläder med stickningar i grön mint
3 – Nappaskinn i svart Mistral med stickningar i Tramontane
4 – Alcantara, svart Mistral
5 – Rött nappaskinn

2

För mer information om Peugeots olika material, se tekniska
specifikationer hos återförsäljare och på peugeot.se.
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3

5

V I S A D I N FÄ R G .
Gör din bil mer personlig och välj din
karossfärg från vårt breda sortiment.

Brun Cuprite

Grå Platinum

Grå Artense

Blå Célèbes

Svart Perla Nera

Vit Nacré

Röd Ultimate

F U L L Ä N D A D I T T U T T R YC K .
Välj från vårt sortiment av noggrant utformade fälgar
och gör din modell ännu mer unik och personlig.

Chicago 17"
Lättmetallfälg
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Detroit 18"
Grå Storm fasettslipad
lättmetallfälg i två färgtoner

Detroit 18"
Svart Onyx fasettslipad
lättmetallfälg i två färgtoner

Los Angeles 18"
Fasettslipad lättmetallfälg
i två färgtoner

Washington 19"
Fasettslipad lättmetallfälg
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SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER OCH GARANTIER
När du väljer Peugeot får du samtidigt tillgång till ett stort nät av försäljningsställen och verkstäder, såväl i Sverige som i övriga Europa.
Genom att anförtro dig och din bil till en Peugeothandlare eller en Peugeotverkstad, kan du slappna av med vetskapen om att det är
utbildade specialister som tar hand om din bil. Peugeot finns med dig, hela vägen.

FÖR DIN TRYGGHET
TILLVERKARENS GARANTIER
Kvalitet innebär mycket hos Peugeot.
Peugeots nybilsgaranti gäller i 3 år
eller 100 000 km – det som först
inträffar. Garantin inkluderar 3 års
Assistance för förbränningsmotorer
och 8 år för elbilar och plug-in
hybrider, 3 års vagnskadegaranti, 12
års genomrostningsgaranti och 3
års lackgaranti. Batteriet i elbilar och
plug-in hybrider omfattas av garanti
i 8 år eller 160 000 km för 70 % av
laddkapaciteten.

PEUGEOT ASSISTANCE
Ett samtal räcker om du skulle få problem. Både i Sverige och Europa får du
hjälp av Peugeot Assistance dygnet runt
365 dagar om året.
PEUGEOT SERVICEAVTAL
Med Peugeot Serviceavtal kan du
teckna dig för auktoriserad Peugeotservice med löptid från 36 månader
och från 45 000 km. Genom Peugeot
Serviceavtal försäkrar du dig om att
din Peugeot alltid är i drifts- och säkerhetsmässigt toppskick.

PEUGEOT FÖRSÄKRNING
Peugeot Försäkring är speciellt utformad för dig som kör Peugeot. Vid
eventuell reparation är du garanterad
reservdelar ur Peugeots originaldelssortiment och auktoriserade verkstäder,
vilket betyder fortsatt trygghet och ett
högt andrahandsvärde även efter en
skada.

PEUGEOT ORIGINALTILLBEHÖR
OCH RESERVDELAR
Hos varje återförsäljare finns en tillbehörsbutik med godkända originaltillbehör. Här kan du utrusta din Peugeot
precis som du vill ha den. För din egen
skull bör du endast använda reservdelar
ur Peugeots originaldelssortiment.
Garantitiden från Peugeots återförsäljare är ett år på reservdelar och arbete.

PEUGEOTKORTET
Som Peugeotägare kan du välja att betala dina bilkostnader med vårt betal-/
kreditkort Peugeotkortet. Kortet är
kopplat till VISA och gäller på miljontals
inköpsställen och du betalar ingen årsavgift. Fördelarna med att använda
Peugeotkortet är att det är ett enkelt
och bekvämt sätt att betala med och
dessutom får du bonus på alla dina

inköp. Du kan även välja att dela upp
dina betalningar. Hämta ansökan hos
din närmaste Peugeothandlare eller
ladda ned den portofria ansökan direkt
på Peugeots hemsida.

BRA ATT VETA
PEUGEOT FINANS
Peugeot erbjuder inte bara bilar med
högsta komfort utan ett helt koncept
där en bra finansiering inklusive
tilläggstjänster, såsom låneskyddsförsäkring, förlängd garanti och serviceavtal är en självklarhet. Genom
Peugeot Finans får du möjlighet att
finansiera den Peugeot som passar just
dina önskemål och behov.

KVALITET OCH MILJÖ
ISO 9001 OCH 14001
Peugeots generalagent i Sverige, K.W.
Bruun Autoimport AB, är sedan 2008
kvalitets- och miljöcertifierat enligt de
internationella standarderna SS EN-ISO
9001:2000 och SS EN-ISO 14001:2004.

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom bilfinansiering och erbjuder
dig mycket konkurrenskraftiga villkor.
Kontakta din närmaste Peugeotåterförsäljare för ytterligare information.

PEUGEOT ONLINE
Upptäck Peugeot Online på
www.peugeot.se.

Generalagent: K.W. Bruun Autoimport AB
Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
Telefon: 08-555 433 00 Fax: 08-555 433 40
E-post: info@peugeot.se
Hemsida: www.peugeot.se
Uppgifterna och illustrationerna i denna broschyr
är baserade på de tekniska uppgifter som gäller vid
tryckningen. Utrustningen är standard eller tillval,
beroende på version. Peugeot Sverige förbehåller
sig rätten att när som helst ändra tekniska uppgifter,
utrustning, tillval och färgsättning. De aktuella
fotografiska reproduktionsmetoderna kan inte
återge färgernas lyster i sin helhet. Broschyren
ska därför uppfattas som en allmän information
och utgör ingen avtalshandling. För ytterligare
preciseringar och kompletterande information,
kontakta din Peugeotåterförsäljare. Innehållet
i denna broschyr får inte reproduceras utan
uttryckligt tillstånd från Automobiles Peugeot.

Ruta återförsäljare
E

Tryksag
5041 0411

peugeot.se
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