
YENİ PEUGEOT SUV 5008



Görseller ve bahsedilen donanımlar Türkiye’de sunulan versiyona göre farklılık gösterebilir.

YENİ PEUGEOT SUV 5008

Etkileyici, geniş ve heybetli kavramlarına tamamen yeni bir boyut kazandıran bir otomobille tanışın.
7 koltuklu bir SUV’a göre şaşırtıcı derecede sportif ve akıcı bir tarza sahip olan yeni PEUGEOT SUV 5008, 
yenilenen modern hatlarıyla geleceğin tasarım kodlarını ortaya koyuyor.

Özenle dizayn edilen 5008, Peugeot i-Cockpit® sürüş pozisyonu ve sınıfının en iyi özellikleriyle beklentilerin 
ötesinde bir yolculuk deneyimi ve üstün bir SUV performansı sunuyor.

GÖZÜNÜZÜ ONDAN AYIRAMAYACAKSINIZ

Yeni 7 koltuklu PEUGEOT SUV 5008, zarif ve olgun hatlarla daha modern bir görüntü 
ortaya koyarken güç ile zarafet arasında mükemmel bir denge sunuyor. Çerçevesiz ön 
ızgara ve marka kimliğini yansıtan farın bir araya gelmesiyle yenilenen ön tasarım, metal 
tampon ve parlak siyah yan detaylarla mükemmel bir uyum gösterirken, dikkat çekici ve 
özgün bir görünüm sergiliyor. Yükseltilmiş gövde tasarımının dinamik ve sportif duruşu, 
farların çizgisini arka spoylere kadar uzatan krom parçayla güçlendiriliyor. Atletik ve kaslı 
gövdeyi 19 inçlik yeni elmas kesim San Francisco alüminyum alaşım jantlar tamamlıyor. 
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DİKKAT ÇEKEN ÖN TASARIM

İnce hatlarla en uç noktaya kadar uzanan ve küçük efektlerle hareketlendirilen yeni dikey 
konumlu çerçevesiz ön ızgara, tamamen akıcı ve gövdeyle bütünleşen bir ön yüzü beraberinde 
getiriyor.

BLACK PACK İLE DAHA ETKİLEYİCİ

En üst donanım seviyesiyle opsiyonel olarak sunulan ve koyu renkli zarif eklentileri beraberinde getiren “Black Pack” ile yeni PEUGEOT SUV 
5008, çok daha şık ve çok daha dinamik bir görünüm sergiliyor.

Çerçevesiz ön ızgara ve “Aslan” logosu “Koyu krom” olarak daha sportif bir görünüm kazanıyor. PEUGEOT, 5008 ve GT logolarıyla tavan 
barları saten siyah olarak yer alıyor. Spoyler, ön çamurluk kaplamaları, tavan ve spoyler kaplamaları ile arka tampon eşiği parlak siyah olarak 
dikkat çekiyor.
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ÖNE ÇIKIN

Karakteristik tasarım kodlarını bünyesinde barındıran ve marka imzası taşıyan “aslan dişi” 
gündüz farlarıyla henüz ilk göz temasında fark edilen ön farlar, giriş seviyesinden itibaren LED 
teknolojisiyle donatılıyor. Bu ayırt edici tasarım etkin bir aydınlatmayı, fark edilebilmeyi ve 
güvenli bir sürüşü garantiliyor.

ETKİLEYİCİ STOP LAMBALARI

Parlak siyah şerit, puslu şeffaf camlar, akan sinyal lambaları ve 3 boyutlu pençeleriyle yenilenen tam LED stop lambalarıyla 
yeni PEUGEOT SUV 5008; arkadan bakıldığında da güçlü, modern ve prestijli bir görünüm sergiliyor.
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CÖMERT İÇ HACİM

Yeni PEUGEOT SUV 5008, oldukça cömert bir iç hacim sunuyor. Zekice tasarlanan ve uygulanan 
iç mimari, koltuklar arasında neredeyse sınırsız ve modüler bir alan sunuyor. Ayrıca basit bir ayak 
hareketiyle kolaylıkla açılıp kapanan eller serbest bagaj kapağı, geniş bagaja kolay erişim sağlıyor. 

SÜRÜŞ POZİSYONUNDA İLERİ TEKNOLOJİ

Modernize edilen, yenilikçi ve ergonomik PEUGEOT i-Cockpit® ile sürüş hislerinizi güçlendirin ve sürüş deneyiminizi en üst 
noktaya taşıyın. Yeni PEUGEOT SUV 5008; benzersiz bir sürüş deneyimi ve rahat bir kullanım için kompakt direksiyon simidi, 
7 adet piyano tuşu, 10 inçlik yeni merkezi HD dokunmatik ekran ve yükseltilmiş dijital gösterge ekranıyla donatıldı. Böylece 
gözünüzü yoldan ayırmadan tüm temel fonksiyonlara erişim sağlayabilir ve sürüşün keyfini çıkarabilirsiniz.
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ÜSTÜN KONFOR

Derin siyah ve etkin kontrastla kişiselleştirilebilir ve yapılandırılabilir 12.3 inçlik dijital yükseltilmiş gösterge ekranı, 
geliştirilmiş görüntü kalitesi sunarak sürücü tarafından seçilen bilgilerin çok daha kolay okunmasını sağlıyor.

Vücudu sarmalayan, AGR onaylı ayarlanabilir masaj fonksiyonlu koltuklarla sessiz iç mekanın konforu artarken; 
10 adet entegre hoparlörden oluşan merkezi hoparlör ve tweeter hoparlörleri, “Bronze Balem” ile süslenen Focal 
marka üst seviye Hi-Fi ses sistemiyle yolculuklarınızın keyfi katlanıyor.

BU ÖZELLİKLERE 
BAĞLANACAKSINIZ

Ses tanıma özelliğine sahip 3 boyutlu navigasyonla donatılan 10 inçlik yeni HD dokunmatik ekran, sezgisel kullanım sunuyor. 
Uyumlu favori uygulamalarınızı dokunmatik ekrana yansıtmak için Mirror Screen* işlevini kullanabilir ve telefonunuzu* orta 
konsolda şarj edebilirsiniz. Ayrıca arka koltuk yolcuları için iki adet USB* şarj soketini de dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

* Versiyona göre standart veya mevcut değildir.
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YÜKSEK VERİMLİLİK SEVİYESİNE 
SAHİP MOTORLAR

Kullanımı kolay yapısıyla yeni PEUGEOT SUV 5008, üstün bir SUV performansı ve konfor seviyesi sunuyor. 
Her biri “Stop & Start” teknolojisine sahip, en güncel Euro normuna uygun PureTech benzinli ve BlueHDi dizel 
motorlarla donatılıyor.

EAT8 tam otomatik şanzımanla donatılan ve yüksek verimlilik seviyesine sahip motorları, optimize edilmiş ağırlık 
ve kısa dönüş çapıyla yeni PEUGEOT SUV 5008; canlı, çevik ve kıvrak bir sürüş  deneyimiyle heyecan uyandırıyor.

HAYAT KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİ

Yeni PEUGEOT SUV 5008’deki otomatik acil durum fren sistemi* ve genişletilmiş trafik işareti tanımlama sistemi* gibi en güncel 
sürüş destek sistemleri, günlük hayatta size eşlik ediyor. 360° görsel park yardımcısı ve Park Assist teknolojileri şehir içindeki 
günlük park ve manevraları kolaylaştırıyor.

* Versiyona göre standart veya mevcut değildir.
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GRIP CONTROL SİSTEMİYLE 
HER ŞEY YOLUNDA

“Advanced Grip Control”* teknolojisiyle hareket alanınız genişliyor. 
Yeni PEUGEOT SUV 5008’in yol tutuş becerilerini, hava ve yol 
koşullarına göre uyarlayabiliyorsunuz. “Yokuş İniş Destek Sistemi” 
özelliği* yüksek eğimli yol koşullarında hızınızı kontrol etmenize 
yardımcı oluyor.

GÖRÜNMEZ OLANI GÖRÜN

“Night Vision”* gece sürüşlerinde ya da görüşün kısıtlı olduğu sürüş 
koşullarında daha etkin bir görüş için farların menzilinin 200 metre 
ilerisindeki alanı tarayarak yaya veya hayvanları algılıyor. Görüntü, 
görüş alanınızda dijital gösterge panelinde gösteriliyor ve bir uyarı 
sesi duyuluyor.

TAKİPTE KALIN

“Drive Assist Plus” paketiyle yarı otonom sürüşü tecrübe 
edebilirsiniz. Şerit konumlandırma sistemi ve “Dur & Kalk” 
özelliğine sahip uyarlanabilir hız sabitleme sistemi, sürücünün 
belirlediği mesafeye uygun güvenli takip mesafesini koruyarak 
aracın hızını öndeki araca göre otomatik olarak ayarlıyor ve aracın 
şerit içinde kalmasını sağlıyor.

* Versiyona göre standart veya mevcut değildir.

RENK ve DÖŞEMELER

Kod Renk ALLURE GT 
SELECTION GT

F3M5 KIRMIZI (Ultimate) • • •
F4M0 GRİ (Tekno) • • •
LGM0 TURUNCU (Bakır) • • •
VLM0 GRİ (Platinyum) • • •
SYM0 MAVİ (Ada) • • •
N9M6 BEYAZ (Sedef) • • •
9VM0 SİYAH (İnci) • • •

Kod Döşeme ALLURE GT 
SELECTION GT

48FQ 'Colyn' parçalı deri döşeme • - -

0JFI Deri / Alcantara GT koltuk döşemesi 
(Parçalı deri) - • •

8DFJ Nappa deri döşeme - Kırmızı - - o

8DFX Nappa deri döşeme - Mistral siyah - - o

TURUNCU (Bakır)

MAVİ (Ada) SİYAH (İnci)GRİ (Platinyum)

KIRMIZI (Ultimade)GRİ (Tekno) BEYAZ (Sedef)

RENKLER

Colyn parçalı 
döşeme

Deri / Alcantara 
GT koltuk döşemesi

Nappa kırmızı deri döşeme Nappa mistral siyah
 deri döşeme 

DÖŞEMELER



BENZİNLİ DİZEL

1.6 PureTech 
180 hp EAT8

1.5 BlueHDi  
130 hp EAT8

MOTOR

Silindir Hacmi (cm3) 1.598 1.499

Maksimum Güç  (hp/dd) 180 / 5500 130 / 3750

Maksimum Tork  (Nm/dd) 250 / 1650 300 / 1750

Besleme Turbo Turbo

Dizel Emisyon -

Egzoz Emisyon Standardı Euro 6d

VİTES KUTUSU

Vites Kutusu Tipi 8 ileri tam otomatik

SÜSPANSİYON

Ön Mc Pherson tipi bağımsız tekerlekli dingil, helezon yaylar ve dahili basınçlı hidrolik amortisörler

Arka Yarı bağımsız tekerlekli-Şekil değiştirebilir traversli dingil, basınçlı hidrolik amortisörler

LASTİK VE JANTLAR

Lastik ve Jant Boyutu 225/55 R18 98 H (M+S) - 225/55 R18 98 V - 205/55 R19 97 V

FRENLER VE DENGE KONTROLÜ

Ön Hava soğutmalı disk

Arka Disk

AĞIRLIK VE BOYUTLAR

Boş Ağırlık (kg) 1.521 1.536

Aerodinamik Hava Sürtünme Katsayısı (Cx) 0,32

Uzunluk (mm) 4641

Genişlik (mm) 1844

Yükseklik (mm) [Tavan barsız/Tavan barlı] 1.640 / 1.646

Aks Mesafesi (mm) 2840

Ön iz genişliği (mm) 1593 / 1601

Arka iz genişliği (mm) 1587 /1610

Yerden Yükseklik (mm) 236

Bagaj Hacmi (L) (3. sıra koltuklar çıkartılmış / Max) 780 / 1940

Yakıt deposu (L) 56

PERFORMANS

Maksimum Hız (km/h) 220 190

0-100 km Hızlanma (s) 8,3 11,8

YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON**(1999/100)

Şehir Dışı (L/100km) 4,9 / 5,0* 3,8 / 4,0*

Şehir İçi (L/100km) 6,5 / 6,4* 4,5 / 4,6*

Karma (L/100km) 5,5 / 5,6* 4,1 / 4,2*

CO2 Salımı Karma (g/km) 126 / 128* 107 / 111*

*18” Jantlar, Grip Control ve M+S (Çamur ve Kar) tipi lastiklerle 

TEKNİK ÖZELLİKLER
PEUGEOT SUV 5008 DONANIM

GÜVENLİK
Elektronik denge programı ESP, Patinaj önleyici ASR S S S

Hill Holder (Yokuşta geri kaymayı önleyici sistem) S S S

Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları (Yolcu tarafı kapatılabilir) S S S

Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları S S S

Perde hava yastıkları S S S

3. Sıra perde hava yastıkları S S S

Ön yolcu ve arka koltuklarda ISOFIX bağlantıları S S S

Ön/Arka emniyet kemeri uyarısı S S S

Yorgunluk tespit sistemi (1. seviye) S S -

Sürücü dikkat uyarısı (3. seviye) - - S

Programlanabilir hız sabitleyici ve sınırlandırıcı S S -

Adaptif Cruise Control, Dur & Kalk Fonksiyonlu - - S

Şerit konumlama asistanı - - S

Güvenli takip mesafesi uyarısı - - S

Kör nokta uyarı sistemi - S -

Aktif kör nokta takip sistemi - - S

Geliştirilmiş trafik işaretleri tanıma sistemi - - S

Akıllı far sistemi (Aktif uzun far) - - S

Aktif tam durdurma güvenlik freni - - S

Grip Control / HADC Yokuş iniş destek sistemi S S O

Night Vision - Gece görüş sistemi - - O

İÇ ESTETİK
7 Koltuk kapasitesi (3. sıra gizlenebilir ve çıkartılabilir koltuklar) S S S
Ön koltukların arkasında açılır masalar S S S
Çift kapaklı orta kol dayama S S S
Saten krom kokpit ve kapı detayları S S S
Orta konsol ön bölümü mavi ambiyans aydınlatması S S S
Dijital gösterge paneli altı mavi ambiyans aydınlatması S S S
Ambiyans aydınlatma paketi S S S
Saten krom piyano tuşları S S S
Deri direksiyon S - -
GT logolu deri direksiyon - S S
Brumeo kumaş ön panel ve kapı kaplamaları S - -
Greval Alcantara® ön panel ve kapı kaplamaları - S S
Lati Wood ahşap ön panel ve kapı kaplamaları - - O
'Colyn' Deri / Kumaş koltuk döşemesi (Parçalı deri) S - -
Deri / Alcantara GT koltuk döşemesi (Parçalı deri) - S S
Nappa deri döşeme (Mistral Siyah / Kırmızı) - - O
Alüminyum pedallar ve ön kapı eşikleri kaplama - S S
Siyah iç tavan kaplaması - S S

MULTIMEDYA
Radyo, MP3, USB bağlantısı, 6 hoparlör, Bluetooth S S S
Mirror Screen (Android AutoTM & Apple CarplayTM) S S S
Kablosuz şarj sistemi ve orta konsol arkasında 2 USB bağlantısı S S S
3x12V soket S S S
Kapasitif 8" dokunmatik ekran S S -
Kapasitif 10" dokunmatik ekran ve 3D Navigasyon sistemi - - S
Sesli komut sistemi - - S
FOCAL® Hi-Fi ses sistemi (515 Watt - 10 hoparlör) - - S

A
LL

U
R

E

A
LL

U
R

E

G
T

G
T

G
T 

SE
LE

CT
IO

N

G
T 

SE
LE

CT
IO

N

TEKNOLOJİ VE KONFOR
12.3" Dijital gösterge paneli S - -
12.3" Onyx tipi dijital gösterge paneli - S S
Elektromekanik park freni S S S
Elektromekanik bagaj kapağı (Ayak hareketi ile açılabilir) - S S
Elektrikli, otomatik katlanır, LED giriş aydınlatmalı aynalar S S S
LED farlar S - -
Statik viraj aydınlatmalı Full LED farlar - S S
Dönüş sinyali entegreli LED gündüz farları S S S
LED arka stoplar (Gündüz yanma özelliği) ve dinamik 
sinyaller S S S

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi S S S
Ön & arka park sensörü S S S
Geri Görüş Kamerası S S S
Ön görüş kamerası, Çevresel görüş - - S
Otomatik park sistemi - - S
Çift bölgeli tam otomatik klima S S S
Elektrokrom dikiz aynası S - -
Çerçevesiz elektrokrom dikiz aynası - S S
Yağmur ve Far sensörü & Otomatik follow-me home 
aydınlatma S S S

Yükseklik ayarlı yolcu koltuğu S S S
Öne yatırılabilir yolcu koltuğu S S S
Isıtmalı sürücü ve ön yolcu koltukları S S S
Elektrikli 8 yön ayarlanabilir / Hafızalı / Isıtmalı / Ayarla-
nabilir baldır destekli / Masaj fonksiyonlu Sürücü koltuğu 
(AGR onaylı)

- O S

Elektrikli bel destek ve eğim ayarlı / Isıtmalı / Ayarlanabilir 
baldır destekli / Masaj Fonksiyonlu Ön Yolcu koltuğu (AGR 
onaylı)

- O S

DIŞ DONANIM VE STİL
Krom arka tampon çıtası - S S
Parlak siyah bagaj şeridi S S S

Gövde rengi arka spoiler S Black 
Diamond

Black 
Diamond

Gövde koruma parçaları (Çamurluk - Kapı altları - Ön/Arka 
tampon altları) S S S

Metal yan korumalar S S S
Krom egzoz çıkışları ve yan cam alt çerçevesi - S S
Karartılmış arka camlar S S S
Black Diamond parlak siyah tavan, siyah A sütunu ve 
aynalar O S S

Panoramik açılır cam tavan ve elektrikli tavan perdesi S S S
Tavan Barları S S S

18" 'Los Angeles' Alüminyum alaşımlı jantlar S S Grip
Control

19" 'San Francisco' Alüminyum alaşımlı jantlar - - S



Y E T K İ L İ  S E R V İ S L E R  V E
H İ Z M E T L E R

ÜRETİCİ GARANTİSİ 
Peugeot’da kalite, aynı zamanda bir yaşam 
tarzıdır. Yeni aracınız Türkiye’de üretim hatalarına 
karşı kilometre sınırı olmaksızın 2 yıl boyunca 
yedek parça ve işçilik garantisi altındadır. Boya 
üretici garantisi binek araçlar için 3 yıl ve ticari 
araçlar için 2 yıldır. Paslanmaya karşı üretici 
garantisi ise binek araçlar için 12 yıl ve ticari 
araçlar için 5 yıldır. 

MYPEUGEOT HER ZAMAN YANINIZDA
Bir Peugeot sahibi olmanın tüm avantajlarından 
yararlanmak için mobil telefonunuza ücretsiz 
MyPeugeot uygulamasını indirebilirsiniz. 
Peugeot’unuzun tüm bilgileri, en yakın Yetkili 
Servis, ortalama kullanım ve yakıt tüketim 
bilgileri, kişiselleştirilmiş fırsatlar ve daha bir 
çok avantaj artık MyPeugeot uygulaması ile her 
zaman yanınızda.  

PEUGEOT SERVİS SÖZLEŞMELERİ 
Artı Garanti ve Full Servis, kafanızın rahat 
olması için 2 özel formül. Arıza durumunda 
yardım hizmetinden onarıma, aşınan parçaların 
değiştirilmesinden bakıma kadar, aracınız 
üzerindeki müdahale seviyesini siz seçersiniz 
ve her zaman Peugeot kalite garantisinden 
yararlanırsınız. Ve tam bir özgürlük dünyası size 
açılır. 

PEUGEOT KASKO 
Peugeot özel hizmetler gamını tamamlayan 
Peugeot Kasko, özel olarak güvenliğiniz için 
düşünülmüş tam kapsamlı bir sigorta poliçesi 
sunuyor ve güveninize layık bir hizmet kalitesi ve 
mevcudiyet sunmak için sürekli müşteri odaklı 
kalıyor. Peugeot Kasko ile, alışılmış Peugeot 
satış noktanızda veya bir başka yetkili Peugeot 
servisinde orijinal yedek parçalarla ve üretici 
garantisine uygun olarak onarımların yapılması 
güvencesine sahip olursunuz. Satış noktanızdan 
ücretsiz ve kişisel bir fiyat teklifi isteyiniz.

PEUGEOT ASSISTANCE
Tek bir aramayla Türkiye ve tüm Avrupa’da 
beklenmedik durumların üstesinden gelirsiniz. 
Peugeot Assistance size günde 24 saat, yılda 
365 gün göz kulak olur.

PEUGEOT ORİJİNAL YEDEK PARÇA GAMI
Kalite, güvenlik ve güvenilirlik, PEUGEOT orijinal 
yedek parçalarımızın her biri güvenliğiniz için 
titizlikle test edildi ve kontrol edildi. Orijinal 
yedek parçalarımız katılımcı Peugeot Yetkili 
Servisleri’nde bir yıllık satış garantisinden 
yararlanır.

PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ
Aracınızın bakım ve onarımı Peugeot yetkili 
servislerinde, Peugeot’nuza mükemmel adapte 
olan orijinal yedek parça kullanan profesyoneller 
tarafından güvence ile gerçekleştirilir.
Peugeot Assistance beklenmedik durumlarda 
çözüm sunar. Arıza ve kaza durumunda, 8 yaşına 
kadar aracınıza yardım hizmeti sunulur.

PEUGEOT PROFESYONEL
Otomobil filoları hizmetinde yeni bir yaklaşım. 
Araç parkınızın yapısı ne olursa olsun, size 
model, finansman, bakım, yönetim şekli seçimi 
sunuyoruz. Lütfen Peugeot satış noktanızdan 
bilgi edinin.

PEUGEOT BOUTIQUE
Aracınız için özel olarak tasarlanmış zengin 
Peugeot orijinal aksesuar ve donanım gamı. 
Ayrıca kendinize veya sevdiklerinize hediye 
etmek için Peugeot imaj ürünleri çeşidi.

PEUGEOT İNTERNET
Peugeot’yu internet üzerinden keşfedin, 
adresimizi tıklayın: http://www.peugeot.com
Yada Peugeot Türkiye sitesine doğrudan 
ulaşabilirsiniz: http://www.peugeot.com.tr

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ
Groupe PSA adına, global bir araştırma şirketi, 
otomobilinizde gerçekleştirilen bir satış sonrası 
hizmetini izleyen günlerde sizinle e-posta veya 
SMS yoluyla temasa geçerek, memnuniyetinizi 
ölçümleyebilir. Anket sorularına cevap vererek, 
Peugeot Yetkili Servisleri’nin hizmet kalitesinin 
arttırılmasına katkı vermiş olacaksınız.
Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu 
dokümanın basımı sırasında mevcut olan teknik 
özellikler bazında oluşturulmuştur. Sunulan 
donanımlar versiyonlara göre standart veya 
opsiyon bulunmaktadır. Sürekli ürün geliştirme 
politikası çerçevesinde, Peugeot teknik 
özellikleri, donanımları, opsiyonları ve renkleri 
her zaman değiştirebilir. Günümüzün fotoğraf 
çekme teknikleri renklerin canlılığını hassasiyetle 
görüntülenmesini sağlamayabilir. Her türlü 
açıklama veya ek bilgi için, lütfen Peugeot satış 
noktanıza başvurun. Bu katalogdaki ürünler 
GROUPE PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş.’nin 
açık ön izni olmadan çoğaltılamaz.
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