НОВИЙ PEU GEOT 5 0 0 8

Протягом 210 років PEUGEOT безперервно підтримує
французькі виробничі традиції, в основі яких лежать
якість та винахідливість. Ще ніколи PEUGEOT не
був настільки зосереджений на розробці стильних
автомобілів, які дають водіям новий досвід: тепер так
легко вийти за рамки простого керування та активізувати
2

всі відчуття. Від ергономіки до матеріалів та зв’язку —
ми працювали над кожною деталлю, щоб забезпечити
ще більш позитивні враження.
Понад усе ми хочемо запропонувати Вам свободу
вибору, тому що люди були і завжди будуть нашим
основним орієнтиром.

04 ДИЗАЙН
10 САЛОН
16 ЗВ’ЯЗОК
18 ФУНКЦІОНАЛ

22 ТЕХНОЛОГІЇ
30 ДВИГУНИ
34 КАСТОМІЗАЦІЯ
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СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ СУЧАСНОСТІ
Ваше нове уявлення про імпозантний стиль.
Сучасний дизайн нового 7-місного кросовера PEUGEOT 5008
доповнили елегантністю та зрілістю, щоб досягти ідеального
балансу між потужністю та вишуканістю.
Динамічну та спортивну статуру підкреслюють хромовані
вставки, які розширюють лінію фар до заднього спойлера.
Подібну роль виконують і нові 18-дюймові легкосплавні
колісні диски Los Angeles, шліфовані за допомогою алмазного
шліфування Diamond cut. Вони додають останній штрих його
атлетичному м’язистому силуету.
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ДИЗАЙН З МАЙБУТНЬОГО

ДИВОВИЖНИЙ СВІТЛОВИЙ ПІДПИС

Завдяки фірмовому освітленню та новій радіаторній решітці без рамок передня частина

Нові задні світлодіодні ліхтарі (Full LED) мають характерні 3D-кігті та динамічні вказівники поворотів.

PEUGEOT 5008 виглядає вишукано та самобу тньо. Відразу зрозуміло: все на своїх місцях. Це мож ливо також

Фари покриті прозорим задимленим ск лом, що подовж ує чорну смугу багажника з обох боків автомобіля

і завдяки новому бамперу. Хижий погляд нової моделі підкреслюють повністю світлодіодні фари, оснащені

і візуально збільшує задню частину для більш спортивного вигляду.

функцією SDL* і денними ходовими вогнями у в игляді «світлових ікол».
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* Функція статичного спрямованого освітлення, яка значно покращує видимість на поворотах.
Доступна у стандартній комплектації для версій GT та GT Pack та як опція для версій ACTIVE та ALLURE Pack, але залежно від країни.
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РОЗШИРЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЩЕ БІЛЬШЕ ВРАЖЕНЬ ВІД ПОЇЗДОК

ПОДОРОЖУЙТЕ З КОМФОРТОМ

Посильте свої відчуття за кермом нового, модернізованого, інноваційного та зручного PEUGEOT i-Cockpit®.

Налаштуйте під себе, а далі зручно вмостіться в AGR сидінні* з функцією підігріву

Оснащений компактним кермом для поліпшеної керованості та сімома тумблерами, новий кросовер PEUGEOT 5008 також

та масажу. Насолоджуйтеся високоякісною обробкою салону та преміальною

отримав новий центральний сенсорний екран та нову цифрову панель приладів із високоякісним дисплеєм. Останній дозволяє

оббивкою, що довго прослужить.

контролювати ключову інформацію про мандрівку, не зводячи очей з дороги. Безрамкове світлочутливе внутрішнє дзеркало
заднього огляду додає останній функціонально-естетичний штрих.
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* Сидіння AGR (Aktion Gesunder Rücken: німецька асоціація охорони здоров'я спини).
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НОВА ПАНЕЛЬ ПРИЛА ДІВ

НОВИЙ ТАЧСКРІН

Завдяки більш глибокому чорному кольору та кращому контраст у нова 12,3-дюймова

У Вас під рукою новий центральний 10-дюймовий сенсорний HD-екран. Чіткий і чутливий,

цифрова панель приладів забезпечує кращу якість відображення та читабельність

він забезпечує доступ до всіх функцій автомобіля та зв'язку.

інформації, обраної водієм, для підвищення реакції.
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ГОТОВИЙ ДО ПРИГОД
Розслабтесь за кермом Вашого нового PEUGEOT 5008. Новий
10-дюймовий сенсорний HD-екран працює разом з функцією
Mirror Screen*, що дозволяє відображати улюблені сумісні
програми

безпосередньо

на

екрані.

Заряд жати

телефон*

можна прямо на центральній консолі, а д ля зручності пасажирів
дост упні два USB-роз'єми.

* Функція Mirror Screen працює за допомогою Android AutoTM (для телефонів Android),
Apple CarPlayTM (для телефонів iOS) за умовами операторів мобільного зв'язку.
Тільки ці дві сертифіковані програми працюватимуть як у стаціонарному режимі,
так і під час руху. Під час руху деякі функції відповідних програм будуть заблоковані.
Для деяких типів контенту, який може бути безкоштовно доступний на Bашому смартфоні,
потрібна підписка на еквівалентну програму, яка має сертифікат Android Auto, Apple CarPlayTM.
Дізнайтеся більше на веб-сайті peugeot.ua.
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НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ ЧИСТИМ ЗВУКОМ

РОЗШИРЮЙТЕ ГОРИЗОНТИ

Скористайтесь усіма перевагами звукової системи Hi-Fi Premium від Focal®*. Вона

Дах чорного кольору, оснащений алюмінієвими рейлінгами, посилює хижий дизайн та практичність нової

забезпечить насолоду від чистого звуку, що транслюється через десять інтегрованих

моделі. Панорамний люк* додає задоволення та світла в салоні, посилюючи враження від поїздок.

динаміків. Центральний канал і високочастотні динаміки можуть похвалитися
новим кольором «Bronze Belem».
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* Focal® – провідна у світі французька марка високоякісних рішень. Сабвуфер розташований під пасажирським
сидінням, щоб не обмежувати використання багажника. Залежно від комплектації

* Стандартно, опція або недоступно залежно від версії.
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НАСОЛОДЖУЙТЕСЯ МОДУЛЬНИМ САЛОНОМ...

... ТА ПРОСТОРОМ

Компак тний, як для своєї категорії, новий кросовер PEUGEOT 5008 ховає в собі великий об'єм.

Новий кросовер PEUGEOT 5008 також має великий місткий багажник*. Доступ до нього спрощують двері багажного

Салон з розумом оптимізували під чудову просторість та прак тично необмежене модульне компонування від 1 до 7 місць*.

відділення з електроприводом та сенсором відкривання під заднім бампером автомобіля. Це дозволяє відкривати і закривати

Для 2-го ряду сидінь дост упний Child pack, у який входять ск ладні столики, як у літак у, та сонцезахисні шторки.

багажник простим рухом ноги.

* Внутрішньому плануванню сприяють незалежні розбірні сидіння в рядах 2 і 3 (також в ряді 3 сидіння можна взагалі зняти).

* Великий об'єм завантаження: від 700 дм³ (VDA 210) до 1 940 дм³ (VDA 214). Довгі предмети довжиною до 3,20 м можна завантажувати
завдяки можливості скласти переднє пасажирське сидіння.
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ПРОГРЕС У ДІЇ

СИСТЕМИ ДОПОМОГИ ВОДІЮ
Новий

PEUGEOT

5008

оснащено

численними

системами

допомоги водію. Зокрема автоматичним екстреним гальмуванням
останнього покоління* та розширеним розпізнаванням дорожніх
знаків**. Випробуйте їх у дорозі! А для безтурботних поїздок містом
скористайтеся системами допомоги при маневрі та паркуванні,
такими як камера з кутом огляду 360° та Park Assist.

* Виявлення пішоходів та велосипедистів вдень та вночі з попередженням про
ризик зіткнення. Стандартно, опція або недоступно залежно від версії.
** Виявлення знаків обмеження швидкості, а також знаків зупинки,
одностороннього руху, заборони на обхід тощо.
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НАПІВАВТОНОМНЕ КЕРМУВАННЯ

СОКОЛИНИЙ ЗІР ВДЕНЬ ТА ВНОЧІ

Дізнайтеся про напівавтономне кермування за допомогою Drive Assist Plus Pack*. Завдяки "Системі утримання у смузі руху"*

Для покращення реакції вночі або при поганій видимості інфрачервона камера системи Night Vision* виявляє присутність

та адаптивному круїз-контролю, вк лючаючи функцію Stop & Go, Ваша швидкість автоматично адаптується до швидкості

пішоходів або тварин на відстані до 200 м перед автомобілем, за межами дальності фар. Зображення відображається у полі

автомобіля попереду, а машина сама підтримує безпечну гальмівну відстань.

зору на цифровій панелі приладів, а про небезпеку сповіщає попереджувальний сигнал.

* Система, що використовується для підтримання положення автомобіля відповідно до обраної водієм смуги руху (ліворуч, праворуч або в центрі смуги руху).

* Доступно як опція.
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ЩЕ БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ
Технологія

Advanced

Grip

Control*

розширює

Ваші

мож ливості. Ви можете пристосувати характер зчеплення
нового кросовера PEUGEOT 5008 до погоди та дорожніх
умов.
Наприк лад, на крутих схилах функція контролю спуску з
пагорба** допомагає контролювати Вашу швидкість.
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* Оптимізована система проти ковзання, що пропонує 4 режими зчеплення:
Звичайний, Сніг, Бруд, Пісок.
** HADC: Контроль спуску з пагорба.

ВИСОКОЕФЕК ТИВНІ ДВИГ УНИ

ЕФЕКТИВНИЙ КРОСОВЕР

СМІЛИВО МАНЕВРУЙТЕ

Спритний і простий в користуванні. Новий кросовер PEUGEOT 5008 пропонує динамічні характеристики та акустичний комфорт

Завдяки своїм ефективним двигунам, що комбінуються з автоматичною коробкою передач

великого туристичного автомобіля. Він поставляється з останнім поколінням сертифікованих Euro 6d дизельних двигунів.

EAT8*, а також оптимізованій вазі та надкороткому радіусу повороту, новий кросовер
PEUGEOT 5008 керується, спритно та точно, ще й приносить немале задоволення від
кермування.
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* Ефективна автоматична коробка передач 8. Доступна залежно від типу двигуна. Кросовер PEUGEOT 5008
залежно від типу двигуна може також оснащуватися 6-ступінчастою механічною коробкою передач.
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К АСТОМІЗАЦІЯ

ДОПОВНІТЬ СВОЮ ПОДОРОЖ

1

Оберіть необхідні аксесуари. Їх розробили для полегшення
керування, пожвавлення відчуттів та захисту Вашого нового
кросовера PEUGEOT 5008.
Переглянути повну лінійку аксесуарів можна на:
https://www.peugeot.ua у розділі «Сервіси та аксесуари».

2

1. Чохли для тварин.
2. Дитячі автокрісла.
3. Ізотермічний модуль.
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3

ДОДАЙТЕ ІНТЕР’ЄРУ РОДЗИНКУ

2

Насолоджуйтесь якістю матеріалів, прошивкою та обробкою
оббивки, іншими словами, підлаштуйте інтер’єр Вашого нового
кросовера PEUGEOT 5008 під себе.

1. Шкіра Black Mistral Nappa з прошивкою Tramontane*.
2. ТEP/Black Mistral Alcantara®**.
3. Червона шкіра Nappa***.
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* Доступна як опція для моделей ALLURE / ALLURE Pack / GT / GT Pack.
** Доступна в стандартній комплектації для моделей GT / GT Pack.
*** Доступна як опція для моделей GT / GT Pack.
Шкіра та інші матеріали: детальну інформацію про шкіру можна переглянути у технічних
специфікаціях, доступних у торговій точці або на веб-сайті PEUGEOT вашої країни.
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3

ВИДІЛЯЙТЕСЯ КОЛЬОРАМИ
Покажіть свою індивідуальність, обравши кольори
з доступного асортименту.
МІДНИЙ МЕТАЛІК**

* Стандартно.
** Доступно як опція.

СТАЛЬНИЙ МЕТАЛІК**

ПЛАТИНОВИЙ МЕТАЛІК**

ЧОРНИЙ МЕТАЛІК**

ТЕМНО-СИНІЙ*

БІЛИЙ ПЕРЛАМУТР**

ЧЕРВОНИЙ ПЕРЛАМУТР**

ОСТАННІЙ ШТРИХ ДО ІДЕАЛУ
Довершіть блискучий образ Вашого нового PEUGEOT 5008
18-дюймовими легкосплавними дисками Los Angeles.
Завдяки

алмазному

шліфуванню

Diamond

cut

диски

неймовірно сяють та ловлять на собі заздрісні погляди.
LOS ANGELES 18”
легкосплавні диски
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ТОРГОВО-СЕРВІСНА МЕРЕЖА,
ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ
Коли Ви обираєте PEUGEOT, будьте певні, що Ваш автомобіль було спроєктовано та побудовано так, щоб забезпечити багато років безвідмовної
слу жби. Як власник автомобіля PEUGEOT Ви також можете розраховувати на якісне обслуговування автомобіля в офіційній сервісній мережі PEUGEOT.
Будьте певні, т у т є спеціалісти, які вислу хають Ваші зауваження, зрозуміють проблему, швидко й ефективно ї ї усуну ть. Ці професіонали мають необхідну
кваліфікацію, спеціальне діагностичне обладнання PEUGEOT та використовують лише оригінальні запчастини PEUGEOT.

ДЛЯ ВАШОГО СПОКОЮ ТА ВПЕВНЕНОСТІ
ГАРАНТІЯ ВІД ВИРОБНИКА
На кожен PEUGEOT 5008 поширюється
договірна гарантія терміном на 3 роки
або 100 000 км в залежності від того,
що настане раніше.
Термін гарантії на тягові батареї,
встановлені
на
автомобілях
з
гібридними силовими агрегатами
(PHEV) становить 60 (шістдесят) місяців
або 100 000 км пробігу (в залежності
від того, що настане раніше), зі
збереженням мінімальної ємності
батареї на рівні 70%.
Також автомобілі мають гарантію
12 років від наскрізної корозії кузова
та 3 роки гарантії на лакофарбове
покриття. Звертайтеся до дилера
PEUGEOT щодо детальніших умов
гарантії.

ДОПОМОГА В ДОРОЗІ PEUGEOT
ASSISTANCE
Всі
нові
автомобілі
PEUGEOT
автоматично
отримують
сервіс
допомоги
в
дорозі
PEUGEOT
Assistance. Цей сервіс покриває
всі несправності та неприємності,
що мож у ть трапитися з Вашим
автомобілем, і працює протягом
24 годин на добу, 7 днів на тиждень,
365 днів на рік. Сервіс допомоги в
дорозі PEUGEOT Assistance працює
в Україні. Він охоплює: допомогу із
запуску автомобіля; швидкий ремонт
у дорозі; евакуацію до найближчої
офіційної СТО; якщо швидкий ремонт
неможливий; автомобіль на підміну;
консультаційні послуги i т. д. Даний
сервіс працює протягом дії основної
гарантії, проте його дію можна
подовжити за допомогою сервісного
контракту.

СЕРВІС І ПІКЛУВАННЯ ПРО ВАШ
PEUGEOT
Будь ласка, зверніться до сервісної
книжки для контролю технічного
обслуговування Вашого PEUGEOT 5008
і перегляньте графік проходження ТО.

ФІНАНСУВАННЯ ВІД СПЕЦІАЛІСТІВ
Фінансування PEUGEOT Financial
Services пропонує широкий вибір
гнучких,
зрозумілих
і
вигідних
програм для простої та швидкої купівлі
автомобіля. Спеціалісти фінансового
відділу PEUGEOT Financial Services
допоможуть
обрати
найкращий
варіант
і
нададуть
друкований
розрахунок усіх необхідних платежів.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ФІРМОВІ АКСЕСУАРИ PEUGEOT
Фірмові аксесуари PEUGEOT створені спеціально для кожної моделі бренда без жодних компромісів у функціональності чи розмірах. Крім того, всі аксесуари
були різнобічно протестовані, щоб Ви мали впевненість у їхній високій якості.
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Ця брошура не є контрактною пропозицією чи пропозицією купівлі.
Деталі з цієї брошури заборонено використовувати без попереднього погодження з представниками PEUGEOT.

