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IŠ NAUJO IŠRASTA LAISVĖ
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ĮŽENKITE Į NAUJĄ MATMENĮ DRĄSUS DIZAINAS
Pasitikite naują SUV automobilių rūšį – galingą ir gracingą, technologišką ir rafinuotą, 
suprojektuotą iš pagrindų, siekiant sustiprinti jūsų potyrius ir padidinti jūsų galimybę 
veikti. Tobulas derinys, septynių vietų* SUV automobilį sujungiant su prabangaus sedano 
elegancija ir dinaminėmis savybėmis.  

         
           * Priklausomai nuo rinkos – standartinėje arba papildomoje įrangoje.
.

Modernus naujojo PEUGEOT 5008 SUV dizainas palieka įspūdį nuo pat 
pirmojo žvilgsnio. Atletiškas aukštai pakylėto kėbulo dizainas, dideli ratai 
su dailiai šlifuotais ratlankiais, chromo juostos, aliumininiai stogo rėmai* ir 
„Black Diamond“ stogas** elegantiškai pabrėžia jo stiprias formas.

* Siūloma, pradedant nuo „Active“ apdailos lygio.
** Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje.
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SIEKIANT TOBULYBĖS
Naujojo modelio atletišką išvaizdą pabrėžia nuožulni, aerodinaminės formos 

galinio stiklo linija. Apie naujojo PEUGEOT 5008 SUV automobilio universalumą 
byloja dieną ir naktį švytintys, juodose kėbulo juostose integruoti „full LED“ tipo 

žibintai, kurie primena liūto nagus. 

SUKURTAS NETIKĖTUMAMS
Priekinių žibintų siluetai ir šiek tiek išlenkta jų forma sukuria įdėmaus žvilgsnio 

įspūdį. Dekoratyvinių radiatoriaus grotelių apdaila su chromo juostomis, vertikali 
priekinė dalis ir plačios oro įsiurbimo angos pabrėžia naujajam PEUGEOT 5008 

SUV būdingą katės charakterį.
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PLAČIAI ATVERTOS ERDVĖS
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SUSTIPRINTI VAIRAVIMO ĮSPŪDŽIAI PALIESKITE PIRŠTAIS INTUITYVUMĄ
Leiskite atsiskleisti savo pojūčiams ir mėgaukitės unikaliu vairavimo malonumu, 
naudodamiesi šimtaprocentiniu aukštųjų technologijų „PEUGEOT i-Cockpit®“ 
vairuotojo pultu. Pritaikomame, akių lygyje esančiame skaitmeniniame prietaisų 
skydelyje ir 8 colių jutikliniame ekrane stebėkite naudingą kelionės informaciją, 
neatitraukdami akių nuo kelio.  

            ** Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje, taip pat gali būti nesiūloma

Padidinkite savo vairavimo malonumą, suimdami nedidelį vairo ratą su 
natūralaus rašto oda*, integruotais valdymo prietaisais ir pasitelkdami 
elektronikos kontroliuojamą automatinę transmisiją**, kurios greitas 
veikimas optimizuoja valdymą, suteikdamas intuityvaus naudojimo 
galimybę.

* Siūloma, pradedant nuo „Active“ apdailos lygio.
** Priklausomai nuo versijos.
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VISKAS SUJUNGTA KELIAUKITE SAVO KELIU
8 colių jutikliniame ekrane, pasinaudoję „Miror Screen“ funkcija**, atkartokite savo suderinamas 
mėgstamiausias programėles ir centrinėje konsolėje įkraukite savo išmanųjį telefoną***

* Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje
** Priklausomai nuo versijos standartinėje arba papildomoje įrangoje siūloma arba nesiūloma „Mirror Screen“ funkcija naudoja telefono duomenų planą, jei vairuotojas 
naudojasi duomenų perdavimą suteikiančiosiomis mobiliojo ryšio paslaugomis ir nesukuria papildomų mokesčių už duomenų perdavimą. Savo įrenginius naudotojai 
sujungia su automobiliu, naudodamiesi USB laidu. „Mirror Screen“ funkcija veikia naudojantis „Android Auto“ (atsisiunčiamos į „Android“ išmaniuosius telefonus, 
sustabdžius automobilį), „Apple CarPlay™“ („iOS“ išmanieji telefonai) arba „MirrorLink®“ technologija (su „MirrorLink®“ suderinamuose išmaniuosiuose telefonuose). 
Funkcionuos tik „Android Auto“, „Apple CarPlay™“ arba „MirrorLink®“ sertifikuotos programėlės, jūsų pačių saugumui sustabdžius automobilį arba (priklausomai nuo 
atvejo) juo važiuojant. Kai kurios iš jų gali būti mokamos. „Android Auto“ ir „Apple CarPlay™“ gali būti valdomos balsu. Sužinokite daugiau – http://www.peugeot.fr/
services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html
*** Priklausomai nuo versijos „Qi“ standartus atitinkanti įrenginių įkrovimo įranga siūloma standartinėje arba papildomoje versijoje, arba gali būti nesiūloma

Ramiai keliaukite pasitelkdami naują 3D navigacijos sistemą* su interneto 
prieiga, balso atpažinimo funkcija ir „TomTom®“ paslaugomis, realiuoju laiku 
pranešančiomis apie svarbiausias eismo sąlygas (intensyvumą, oro sąlygas, 
stovėjimo aikšteles, remonto dirbtuves, pramogas ir t. t.).

* Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje, taip pat gali būti nesiūloma.
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POJŪČIŲ ŠVENTĖ

Suderinkite salono aplinką, pasinaudodami „PEUGEOT 
i-Cockpit® Amplify“*: nustatykite aplinkos apšvietimo 
ryškumą ir ekrano spalvą, pasirinkite vieną iš trijų 
integruoto oro gaiviklio aromatų ir mėgaukitės išskirtinių 
medžiagų pojūčiu, įskaitant natūralaus rašto odą** ir 
matinio chromo akcentus.

* Siūloma, pradedant nuo „Active“ apdailos lygio.
** Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje.
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TIK TAI, KAS GERIAUSIA
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AUKŠTOS KOKYBĖS GARSAS IR GYVENIMAS YRA LENGVAS
Mėgaukitės aukštos klasės dešimties garsiakalbių „Focal®“* 
garso sistema, kuri apsupa jaudinančiais garso potyriais.

            * Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje.

Gausiai įrengtas, funkcionalus ir prisitaikantis naujojo PEUGEOT 5008 SUV 
automobilio salonas palengvina jūsų gyvenimą, siūlydamas elektros lizdus*, 
skydelius nuo saulės*, atlenkiamus staliukus*, kabliukus, puodelių laikiklius ir 
daugybę dėtuvių.

* Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje, taip pat gali būti nesiūloma.
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PAŽVELKITE KITU KAMPU OPTIMALUS PATOGUMAS
Mėgaukitės šviesa užlietu, plačiai įstiklintu salonu su dideliu panoraminiu 
stoglangiu, atsiduodami sėdynių su daugiataškio masažo 
funkcija teikiamam malonumui*. 

            
           ** Priklausomai nuo versijos – papildomoje įrangoje arba nesiūloma.

Pasidalinkite neužmirštama kelione. Ant galinių sėdynių sėdintys 
keleiviai mėgaujasi aukščiausio lygio komfortu ir trimis atskiromis 
bei reguliuojamomis sėdynėmis. Taip pat galite pridėti trečią 
sėdynių eilę, sudarytą iš dviejų sulankstomų ir išimamų sėdynių*. 

* Priklausomai nuo rinkos – standartinėje arba papildomoje įrangoje  



2524

PAPRASTA PRITAIKYTI
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GYVENIMUI PRITAIKYTAS BAGAŽO SKYRIUS
Ypač žemas įkrovimo slenkstis, iki 780 dm3* talpa, nulenkiamas priekinės sėdynės 
atlošas** ir galimybė vežti iki 3,20 m ilgio daiktus. Naujasis PEUGEOT 5008 SUV 

automobilis atveria daug naujų galimybių. 

* Standartinė talpa 5 vietų konfigūracijoje, pagal VDA metodiką.
** Su „Active“ įrangos lygiu (su papildomai siūloma odine sėdynių apdaila) ir „Allure“ įrangos lygiu. 

IŠTYRINĖKITE VISAS GALIMYBES
Pritaikykite SUV automobilį pagal savo poreikius ir pasinaudokite erdvios 

bagažinės teikiamais privalumais. Esant laisvų rankų bagažinės atidarymo įrangai* 
dangtis pakeliamas koja pamojavus po galiniu buferiu. 

* Priklausomai nuo versijos – bazinėje įrangoje arba nesiūloma.
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PAKELIUI Į NUOTYKIUS
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NESIBAIGIANTIS MALONUMAS

Vikrus ir lengvai valdomas naujasis PEUGEOT 5008 SUV automobilis 
suteikia visas prabangaus sedano dinamines savybes ir akustinį komfortą. 
Puikios naujojo modelio variklių savybės, suderintos su naujausios kartos 
EAT6 automatine transmisija*, elektromechaniniu vairo stiprintuvu ir itin 
mažu kėbulo svoriu suteikia pavyzdinį valdymą ir džiugius vairavimo 
potyrius.

* Priklausomai nuo versijos.
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LAISVĖ VEIKTI PADIDINKITE SAVO 
GALIMYBES VEIKTIIšlaisvinkite save ir susitelkite tik į savo trajektoriją. Visureigių pasaulyje išgarsėjusi naujoji važiavimo nuolydžiu 

kontrolės sistema „Hill Assist Descent Control“ (HADC), esanti padidinto sukibimo kontrolės („Advanced 
Grip Control“)* pakete, automatiškai parenka greitį ir išlaiko tobulą automobilio kontrolę, važiuojant stačiu 
nuolydžiu**.

* Priklausomai nuo versijos – papildomoje įrangoje arba nesiūloma.
** Funkcija veikia važiuojant ne didesniu kaip 30 km/h greičiu arba bent 5 proc. statumo nuolydžiu.

Važiuokite su malonumu, naudodami „Advanced Grip Control“* sistemą 
ir „Mud & Snow“ tipo padangas, kurios sumontuotos ant 18 colių dydžio 
lengvo liejinio, išskirtinio dizaino ratlankių. Esant sudėtingoms kelio 
sąlygoms akimirksniu prie jų pritaikykite savo SUV automobilio sukibimo 
galimybes, paprasčiausiai pasukdami centrinėje konsolėje esantį valdiklį.

* Priklausomai nuo versijos – bazinėje įrangoje arba nesiūloma.
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GYVENKITE ATEITYJE
Leiskite vedami naujausios kartos pagalbinių vairavimo sistemų, įskaitant kelio ženklų atpažinimo ir nurodymo 

funkciją, aktyvius avarinius stabdžius su saugaus nuotolio išlaikymo funkcija*, aktyvią sistemą, perspėjančią apie 
išvažiavimą iš eismo juostos*, „aklųjų zonų“ stebėjimo sistemą*, vairuotojo dėmesingumą stebinčią sistemą* ir 

prisitaikančią pastovaus greičio palaikymo sistemą su sustojimo funkcija*. Taip pat, važinėdami mieste, naudokitės 
ramybę suteikiančiomis, manevravimą ir parkavimą palengvinančiomis funkcijomis.

* Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje, taip pat gali būti nesiūloma. 

ŠIMTAPROCENTINIS AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ SAUGUMAS

Naujojo PEUGEOT 5008 SUV automobilio bazinėje įrangoje yra klasėje pirmaujanti saugumo įranga, įskaitant 
smūgio sugėrimui optimizuotą kėbulo struktūrą, šešias saugos pagalves, ABS ir ESP. Siekiant geriau numatyti 

eismo įvykius, naujojo modelio priekinio stiklo viršutinėje dalyje yra daugiafunkcė vaizdo kamera*, taip pat 
ultragarsiniai atstumo jutikliai* ir dvi 180° vaizdo kameros.

* Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje, taip pat gali būti nesiūloma.
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PURETECH
Naujajame PEUGEOT 5008 SUV automobilyje montuojami trijų cilindrų benzininiai „PureTech“ „Euro 6“* standarto 

varikliai dėl nedidelio svorio ir mažų matmenų leidžia pagerinti dinamines automobilio savybes. Jie suteikia 
išskirtinį vairavimo malonumą ir aukščiausio lygio dinamines savybes, nedarydami kompromisų patikimumo ir 

ilgaamžiškumo srityse. Paskelbtas „2016 metų variklio“ konkurso nugalėtoju savo kategorijoje 1,2 litro „PureTech 
130 S&S“ išskiria tik 115 g/km siekiančią CO2 taršą. Jis siūlomas su naujaja EAT6 automatine transmisija.

* Priklausomai nuo ES patvirtintos metodikos:

degalų sąnaudos mieste (l/100 km) – nuo 6,0 iki 6,4, CO2 tarša (g/km) – nuo 139 iki 148;

degalų sąnaudos užmiestyje (l/100 km) – nuo 4,3 iki 4,9, CO2 tarša (g/km) – nuo 99 iki 113;

vidutinės degalų sąnaudos (l/100 km) – nuo 5,0 iki 5,5, CO2 tarša (g/km) – nuo 115 iki 127.

BLUEHDI
PEUGEOT 5008 SUV automobiliuose naudojami„ Euro 6“ standarto „BlueHDi“* dyzeliniai varikliai didelį 

pajėgumą derina su ribota tarša. Išskirtinė selektyvaus katalizatoriaus („Selective Catalytic Reduction“ – SCR) 
technologija ir papildomas smulkiųjų dalelių filtras sumažina „BlueHDi“ variklių degalų sąnaudas ir CO2 taršą 
apriboja iki 100–121 g/km, kartu azoto oksido (NOx) taršą sumažinant iki 90 proc. ir eliminuojant 99,9 proc. 

smulkiųjų dalelių. 

* Priklausomai nuo ES patvirtintos metodikos:

degalų sąnaudos mieste (l/100 km) – nuo 4,5 iki 5,6, CO2 tarša (g/km) – nuo 116 iki 145;

degalų sąnaudos užmiestyje (l/100 km) – nuo 3,8 iki 4,4, CO2 tarša (g/km) – nuo 99 iki 115;

vidutinės degalų sąnaudos (l/100 km) – nuo 4,0 iki 4,8, CO2 tarša (g/km) – nuo 105 iki 125.

PAVARŲ DĖŽĖ PAVARŲ DĖŽĖ

MAKSIMALUS SŪKIO MOMENTAS MAKSIMALUS SŪKIO MOMENTAS

SŪKIO MOMENTO GALIMYBĖS SŪKIO MOMENTO GALIMYBĖS

DEGALŲ SĄNAUDOS MIESTE (L/100 km) DEGALŲ SĄNAUDOS MIESTE (L/100 km)

DEGALŲ SĄNAUDOS UŽMIESTYJE (L/100 KM) DEGALŲ SĄNAUDOS UŽMIESTYJE (L/100 KM)

VIDUTINĖS DEGALŲ SĄNAUDOS (L/100 KM) (1) VIDUTINĖS DEGALŲ SĄNAUDOS (L/100 KM) (1)

SUMAŽINTAS CO2 KIEKIS (g/km) SUMAŽINTAS CO2 KIEKIS (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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DIDŽIULĖS GALIMYBĖS

Siekiant atitikti visus jūsų aktyvaus gyvenimo poreikius, 
naujasis PEUGEOT 5008 SUV automobilis siūlomas 
su plačiu priedų ir įrangos pasirinkimu. Kelionės 
automobiliu tampa jūsų asmeniniu nuotykiu.

1. Stogo bagažinė  (420 l)
2. Be įrankių nuimamas grąžulas
3. Ant grąžulo tvirtinamas dviračių laikiklis
4. Šoninių veidrodėlių korpusai
5. Aliumininių pedalų dekoracijų komplektas  
6. Statymo jutikliai ir signalizacija

* Apsauginių kilimėlių gama

1

3

4

6

2

5
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RAFINUOTUMAS IKI 
SMULKIAUSIŲ DETALIŲ

Rinkitės iš aukštos klasės medžiagų, subtilių spalvų 
ir išbaigtos apdailos, kad būtų sukurta jūsų skonį 
atitinkanti salono elegancija.

1. Juoda odinė salono apdaila “Claudia”*
2. MECO audeklas
3. Juoda pusiau odinė salono apdaila “Mistral”
4. Šviesiai pilka pusiau odinė salono apdaila “Guerande”

* Oda siūloma papildomai. Daugiau apie odos apdailą galite sužinoti atstovybėse 
 arba tinklalapyje: www.peugeot.pays

1

3

2

4
40 
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IŠSIRINKITE SPALVĄ

IŠBAIGTA APDAILA

Rinkitės iš plataus, jūsų asmenybę 
pabrėžiančių spalvų asortimento. 
Derinkite jas, pritaikydami savo 
skoniui.

Paskutinis rafinuotumo žodis – 
naujasis PEUGEOT 5008 SUV 
automobilis siūlomas su kruopščiai 
pagamintais ratlankiais.

* Standartinė 
** Siūloma papildomai.

* Priklausomai nuo versijos – bazinėje įrangoje arba nesiūloma.
** Siūloma su „Advanced Grip Control“ įranga.

18 colių lengvo liejinio 
ratlankiai. DETROIT

18 colių lengvo liejinio ratlankiai**. 
LOS ANGELES

19 colių lengvo liejinio ratlankiai. 
WASHINGTON

17 colių lengvo liejinio 
ratlankiai
MIAMI*

 17 colių lengvo liejinio 
ratlankiai

CHICAGO*

42

„Pearlescent White“ balta** „Artense Grey“ pilka** „Amazonite Grey“ pilka**

„Crystal Emerald“ žalia** „Bourrasque Blue“ 
mėlyna**

„Pyrite Beige“ rusva** 

„Banquise White“ balta*

„Grey Platinum“pilka**„Perla Nera Black“ juoda**
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Pasirinkus „Peugeot“, Jus aptarnaus didelis pardavimo ir aptarnavimo tinklas, kurio kokybišku ir
profesionaliu aptarnavimu, parduodama įranga ir siūlomomis papildomomis paslaugomis tikrai liksite
patenkinti. Visada galite būti tikri, kad Jus išklausys specialistas, suprantantis Jūsų poreikius ir juos
patenkinantis. Pakanka priežasčių, kad pradėti ilgalaikius santykius.

Šioje brošiūroje esantys duomenys ir iliustracijos atitinka brošiūros spausdinimo momentu galiojusius duomenis. Dėl nuolatinių tobulinimų „Peugeot“ gali 
bet kuriuo momentu pakeisti techninius duomenis, įrangą, papildomą įrangą ir spalvas. Norėdami gauti tikslesnės informacijos, kreipkitės į savo „Peugeot“ 
prekybos atstovybę. Šio katalogo ir jo dalių negalima platinti be „Automobiles Peugeot“ leidimo.

PASITENKINIMO UŽTIKRINIMUI

GAMINTOJO GARANTIJA
„Peugeot“ siūloma kokybė:
privalumai pardavimo tinkle, trijų
metų atsarginių dalių ir darbų
garantija su 100 tūkst. km
apribojimus ir 12 metų garantija nuo
korozijos (2).

PEUGEOT ASSISTANCE
Jeigu būdami Prancūzijoje ar kitur
Europoje (Europos Sąjunga ir dar 12
šalių ar teritorinių vienetų) pateksite
į nenumatytą situaciją, 24 valandas
per parą ir 365 dienas metuose galite
skambinti į „Peugeot Assistance“.

„PEUGEOT“ ORIGINALIOS
ATSARGINĖS DALYS
Visos „Peugeot“ originalios
atsarginės dalys yra giežtai
tikrinamos, todėl yra kokybiškos,
saugios ir patvarios. Atsarginėms
dalims ir darbui „Peugeot“ pardavimo
tinkle suteikiama
trijų metų garantija.

JŪSŲ DŽIAUGSMUI
PEUGEOT BOUTIQUE
Tik Jūsų automobiliui skirtas didelis
pasirinkimas „Peugeot“ priedų ir
originalios įrangos. Čia taip pat rasite
įvairius „Peugeot“ gaminius, kuriuos
galite padovanoti sau ir kitiems

PEUGEOT INTERNETO SVETAINĖ
Susipažinkite su „Peugeot“ interneto
svetaine: www.peugeotlietuva.lt

KLIENTŲ PASITENKINIMO TYRIMAS
Firma „IPSOS“ gali Jums paskambinti
po kelių dienų apsilankius dirbtuvėje.
Atsakydami į klausimus, padėsite
gerinti „Peugeot“ paslaugų kokybę

PARDAVIMO IR PASLAUGŲ  
TINKLAS BEI PASLAUGOS


