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NO JAUNA RADĪTA BRĪVĪBA
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SOLIS JAUNĀ DIMENSIJĀ

DROSMĪGS STILS

Laipni lūgti jaunas “šķirnes” krosovera modelī - jaudīgā un slaidā, pilnā ar
augstām tehnoloģijām un izsmalcinātību. Tas ir pilnībā izstrādāts, lai palielinātu
jūsu sensorisko pieredzi un pastiprinātu jūsu spēju darboties. Tā ir nevainojama
7 vietīga* krosovera un luksusa salona elegances un snieguma savienība.

Jaunā PEUGEOT 5008 krosovera modeļa modernais virsbūves stils atstāj
iespaidu jau no pirmā skatiena. Paaugstinātā virsbūves dizaina atlētiskā
stāja, lielie riteņi ar smalki noslīpētajiem diskiem, hroma līnijas, alumīnija
jumta bagāžnieks* un “Black Diamond” jumts** eleganti akcentē tā
bagātīgās formas.
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*Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no valsts.

*Pieejams sākot ar aprīkojuma līmeni “Active”
**Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no versijas.
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RADĪTS NEGAIDĪTAJAM

TIEKSME PĒC PILNĪBAS

Priekšējā daļā raksturīgais apgaismojums un viegli izliektā priekšējo lukturu forma
veido intensīvu skatienu. Režģa apdare ar hromu un vertikālā priekšējā daļa, ko
papildina lielās gaisa ieplūdes atveres, izceļ jaunā PEUGEOT 5008 krosovera
kaķisko raksturu.

Slīpā aizmugures loga aerodinamiskā līnija izceļ jaunā modeļa atlētisko stāju.
Būdami iedegti dienu un nakti, trīs nagus atgādinošie “Full LED” gaismas lukturi,
kas iestrādāti melnajā virsbūves joslā, apliecina jaunā PEUGEOT 5008 krosovera
unikālo stilu.
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PLAŠI ATVĒRTAS TELPAS

10
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PASTIPRINĀTA BRAUKŠANAS PIEREDZE

INTUITIVITĀTE JŪSU PIRKSTU GALOS

Ļaujiet runāt savām sajūtām un izbaudiet unikālo braukšanas pieredzi, 100 %
augsto tehnoloģiju veidotajā, PEUGEOT i-Cockpit® vadītāja vietā. Uzraugiet
noderīgo braukšanas informāciju, saglabājot savu skatienu cieši pievērstu ceļam
ar pielāgojamo “head-up” digitālo displeju un 8” skārienjūtīgo displeju.

Pastipriniet savu autovadīšanas prieku ar kompakto dabīgās ādas*
stūri, iebūvētajām vadības ierīcēm un automātisko pārnesumkārbu** ar
pieskāriena vadību, kas piedāvā optimālu vadību pilnīgi intuitīvai lietošanai.

12 **Standarta aprīkojumā, kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas

*No apdares līmeņa “Active” uz augšu.
**Atkarībā no versijas.
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VISS IR PIEVIENOTS

IZVĒLIETIES SAVU CEĻU

Pārkopējiet savas iecienītākās lietotnes, kas saderīgas ar 8” skārienjūtīgo displeju*, izmantojot funkciju
“Mirror Screen”** un veiciet sava viedtālruņa bezvada uzlādi*** uz viduskonsoles.

Ar jauno pievienoto 3D navigācijas sistēmu*, kas aprīkota ar balss
atpazīšanu un “TomTom®” pakalpojumiem, kas reāllaikā ataino visus
braukšanai būtiskos notikumus (satiksme, laikapstākļi, stāvvietas, uzpildes
stacijas, brīvā laika pavadīšana utt.), ceļojiet ar pilnīgi mierīgu sirdi.
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*Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no versijas
**Standarta aprīkojumā, kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas
“Mirror Screen” izmanto viedtālruņa datu plānu, kas ietverts vadītāja zvanu plānā, iekļaujot piekļuvi tīmeklim, izmantojot tā operatoru, un neveido nekādu papildu
zvanu plāna maksu. Lietotāji pievieno savu ierīci automašīnai, izmantojot USB kabeli. Funkcija “Mirror Screen” darbojas, izmantojot “Android Auto” (Android viedtālrunis
pēc lietojumprogrammas “Android Auto” lejupielādes, automašīnai esot pilnībā apstādinātai), “Apple CarPlay™” (iOS viedtālrunis) vai “MirrorLink®” tehnoloģiju (ar
“MirrorLink®” saderīgi viedtālruņi). Atkarībā no gadījuma jūsu drošībai, automašīnai stāvot vai esot kustībā, darbosies tikai “Android Auto”, “Apple CarPlay™” vai
“MirrorLink®” sertificētas lietojumprogrammas. Dažas no tām var būt par maksu. “Android Auto” un “Apple CarPlay™” var būt ar balss vadību. Uzziniet vairāk vietnē
http://www.peugeot.fr/services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html
***Standarta aprīkojumā, kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas - Ar Qi standartu saderīgu ierīču indukcijas uzlāde.

* Standarta aprīkojumā, kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas.
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SAJŪTU DZĪRES
Pielāgojiet savu interjera vidi ar PEUGEOT i-Cockpit®
Amplify*: noregulējiet vides apgaismojuma spilgtumu
un ekrāna krāsu, izvēlieties vienu no trim iebūvētā gaisa
atsvaidzinātāja aromātiem un izbaudiet izcilu materiālu
sniegtās sajūtas, kas ietver dabīgās ādas** un satīna
hroma akcentus.

*Pieejams sākot ar aprīkojuma līmeni “Active”

16 **Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no versijas.
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TIKAI LABĀKAIS
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AUGSTAS PRECIZITĀTES SKAŅA

OPTIMĀLS KOMFORTS

Izbaudiet Hi-Fi augstākās klases skaņu ar Focal®* caur
desmit iebūvētajiem skaļruņiem un ļaujiet izcilai akustikai sevi aizraut.

Dodieties neaizmirstamā ceļojumā kopā. Aizmugures
pasažieri var izbaudīt augstākā līmeņa komfortu ar trim
identiskiem, neatkarīgiem un pilnībā pielāgojamiem sēdekļiem.
Jūs varat arī pievienot trešo rindu ar diviem izvelkamiem un
izņemamiem sēdekļiem*.

20 **Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no versijas.

*Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no valsts.
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AR CITĀDU SKATĪJUMU

UN DZĪVOT IR VIEGLI

Ar tā plašo panorāmas tipa jumta lūku un lielo stikloto
zonu izbaudiet gaismas pielieto salonu, vienlaikus
nododoties daudzpunktu masāžas sēdekļu* sniegtajai baudai.

Būdams funkcionāls un modulārs, jaunā PEUGEOT 5008 krosovera salons
kļuvis par mājvietu plašam aprīkojuma klāstam, kas paredzēts, lai padarītu
jūsu dzīvi vienkāršāku, tostarp, kontaktligzdas*, saulessargi*, paplātes galdi*,
āķi, krūzīšu turētāji un daudzi glabāšanas nodalījumi.

22 **Kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas.

*Standarta aprīkojumā, kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas.
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BRĪVI PIELĀGOJAMS
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IZPĒTIET VISAS IESPĒJAS

DABISKA LIELUMA BAGĀŽAS NODALĪJUMSS

Pārveidojiet savu krosoveru atbilstoši savām vajadzībām un izmantojiet bagāžas
nodalījuma plašās kravas ietilpības sniegtās priekšrocības. Ar elektriski atveramo
brīvroku bagāžas nodalījuma apakšējo vāku* bagāžas nodalījums atveras ar
vienkāršu kājas kustību zem aizmugures bufera.

Ar īpaši zemo iekraušanas slieksni, kravas tilpumu līdz 780 dm3 un nolokāmo
priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltni** jūs varat iekraut priekšmetus, kas ir līdz pat
3,20 m gari. Jaunais PEUGEOT 5008 krosovers paver veselu virkni iespēju.

**Standarta aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas.

** Ar apdares līmeni “Active” (ar ādas sēdekļu izvēles iespēju) un apdares līmeni “Allure”.

*VDA standarta ietilpība piecu sēdekļu konfigurācijā.
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CEĻĀ UZ PIEDZĪVOJUMU
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NEAPTURAMS PRIEKS
Būdams veikls un viegli vadāms, jaunais PEUGEOT 5008 krosovers
nodrošina visurgājēja sniegumu un luksusa klases limuzīna cienīgu
akustisko komfortu. Jaunā modeļa augstās veiktspējas dzinēji kopā ar
jaunākās paaudzes EAT6 automātisko pārnesumkārbu, elektrisko stūres
pastiprinātāju un ultra zemo virsbūves svaru jums piedāvā parauga cienīgu
saķeri ar ceļu un priekpilnu pieredzi pie stūres.

30 *Atkarībā no versijas.
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RĪCĪBAS BRĪVĪBA

PALIELINIET SAVU RĪCĪBSPĒJU

Atbrīvojieties no ierobežojumiem un koncentrējieties uz savu ceļu. Kā vēstījums no 4x4 auto pasaules,
uzlabotās saķeres kontroles sistēmas “Advanced Grip Control”* aprīkojuma komplektā esošā, jaunā
palīgsistēmas kustības uzsākšanai nogāzē uz leju “Hill Assist Descent Control” (HADC) funkcija
automātiski pielāgo jūsu ātrumu un saglabā nevainojamu kontroli pār automašīnu stāvā slīpumā**.

Dodieties ceļā ar prieku, izmantojot uzlaboto saķeres kontroles sistēmu
“Advanced Grip Control”* un “Mud & Snow” riepas uz 18” vieglmetāla
diskiem ar ekskluzīvu dizainu. Grūtos braukšanas apstākļos pielāgojiet
sava krosovera saķeri vienā mirklī, vienkārši uzsitot pa izvēles pogu uz
viduskonsoles.

32

**Kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas
** Funkcija tiek aktivizēta pie ātruma, kas mazāks par 30 km/h, vismaz 5 % slīpumā.

**Standarta aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas.
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100 % AUGSTO TEHNOLOĢIJU DROŠĪBA

PIEDZĪVOT NĀKOTNES BRĪDI

Jaunā PEUGEOT 5008 krosovera standartaprīkojumā ir iekļautas savā klasē
vienas no labākajām drošības funkcijām, tai skaitā uzlabota virsbūves konstrukcija
triecienu absorbēšanai, seši drošības spilveni, ABS un ESP. Un, lai labāk paredzētu
notikumus uz ceļa, jaunajam modelim ir uzstādīta daudzfunkciju kamera vējstikla
augšējā daļā*, ultraskaņas sensori* un divas 180° videokameras.

Ļaujieties jaunākās paaudzes braukšanas palīgsistēmu vadībai, kas ietver ātruma ierobežojumu zīmju atpazīšanas un
norāžu sistēmu, aktīvo bremzēšanas sistēmu “Active Safety Brake” ar distances brīdinājuma sistēmu “Distance Alert”*,
aktīvo brīdinājuma sistēmu par līnijas šķērsošanu “Active Lane Departure Warning”*, aklās zonas uzraudzības
sistēmu “Blind-spot Monitoring System”*, vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēmu “Drive Attention Alert”* un
adaptīvo kruīza kontroles sistēmu ar apturēšanas funkciju “Adaptive Cruise Control with a Stop function”*. Un
sirdsmieram pilsētā – izbaudiet manevrēšanas palīgsistēmas un palīgsistēmas automašīnas novietošanai stāvvietā
funkciju sniegtās priekšrocības.

*Standarta aprīkojumā, kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas.

*Standarta aprīkojumā, kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas.
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1,6 L BlueHDi 120 S&S

1,2 L PureTech 130 S&S

PĀRNESUMU KĀRBAS
MAKSIMĀLAIS GRIEZES MOMENTS
GRIEZES MOMENTA PIEEJAMĪBA

M6/EAT6
300 Nm 1750 p/min
1750 - 3700 p/min

PĀRNESUMU KĀRBAS
MAKSIMĀLAIS GRIEZES MOMENTS
GRIEZES MOMENTA PIEEJAMĪBA

M6/EAT6
230 Nm 1750 p/min
1750 - 5500 p/min

PATĒRIŅŠ PILSĒTĀ (L/100 km)

4,5 – 5,1

PATĒRIŅŠ PILSĒTĀ (L/100 km)

6,0 – 6,4

PATĒRIŅŠ ĀRPUS PILSĒTAS (L/100 KM)

3,8 – 4,2

PATĒRIŅŠ ĀRPUS PILSĒTAS (L/100 KM)

4,3 – 4,9

PATĒRIŅŠ KOMBINĒTAJĀ CIKLĀ (L/100 KM) (1)

4,0 – 4,8

PATĒRIŅŠ KOMBINĒTAJĀ CIKLĀ (L/100 KM) (1)

5,0 – 5,5

CO2 IZMEŠI (g/km)

105 (M6) – 118 (EAT6)

CO2 IZMEŠI (g/km)

115 (M6) – 127 (EAT6)

BLUEHDI

PureTech

BlueHDi Euro6* dīzeļdzinēji jaunajā PEUGEOT 5008 krosoverā apvieno spēcīgu veiktspēju un ierobežotu izmešu
daudzumu. Būdami aprīkoti ar ekskluzīvu selektīvās katalītiskās redukcijas (SCR) tehnoloģijas un papildpiedevas
daļiņu filtra kombināciju, BlueHDi dzinēji samazina degvielas patēriņu un ierobežo CO2 izmešus no 100 līdz
121 g/km, vienlaikus samazinot slāpekļa oksīda (NOx) izmešus līdz 90 % un likvidējot 99,9 % sīko daļiņu.

Jaunajam PEUGEOT 5008 krosoveram uzstādītie PureTech Euro6 trīs cilindru benzīna dzinēji nodrošina uzlabotu
veiktspēju sava mazā svara un samazināto izmēru dēļ. Tie jums sniedz unikālu braukšanas prieku un veiktspēju
no augstākajiem plauktiem, nepakļaujot kompromisiem izturību vai robustumu. Saņēmis balsojumu “2016. gada
dzinējs” savā kategorijā, 1,21 l PureTech 130 S&S lepojas ar 115 g/km zemo CO2 izmešu līmeni. Tas ir pieejams ar
jauno EAT6 automātisko pārnesumkārbu.

*Atkarībā no ES apstiprinājuma
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Patēriņš pilsētā (l/100 km): no 4,5 līdz 5,6 – CO2 izmeši (g/km): 116 līdz 145

*Atkarībā no ES apstiprinājuma

Patēriņš ārpus pilsētas (l/100 km): no 3,8 līdz 4,4 – CO2 izmeši (g/km): 99 līdz 115

Patēriņš pilsētā (l/100 km): no 6,0 līdz 6,4 – CO2 izmeši (g/km): 139 līdz 148

Patēriņš kombinētajā ciklā (l/100 km): no 4,0 līdz 4,8 – CO2 izmeši (g/km): 105 līdz 125

Patēriņš ārpus pilsētas (l/100 km): no 4,3 līdz 4,9 – CO2 izmeši (g/km): 99 līdz 113

Informācija par patēriņu lietošanas laikā ir pieejama tīmekļa vietnē: www.peugeot.lv

Patēriņš kombinētajā ciklā (l/100 km): no 5,0 līdz 5,5 – CO2 izmeši (g/km): 115 līdz 127
Informācija par patēriņu lietošanas laikā ir pieejama tīmekļa vietnē: www.peugeot.lv
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1

BEZGALĪGAS IESPĒJAS

2

3

Lai atbilstu visām jūsu aktīvā dzīvesveida prasībām,
jaunais PEUGEOT 5008 krosovers ir pieejams ar plašu
papildpiederumu un aprīkojuma izvēli. Ceļošana ar
automašīnu kļūst par jūsu personīgo piedzīvojumu.

1. Jumta kaste (420 l)
2. Sakabes āķis ar savienojumu, kas noņemams bez
instrumentu palīdzības
3. Uz sakabes āķa uzstādāms velosipēdu turētājs
4. Spoguļu korpusi
5. Alumīnija pedāļu komplekts
6. Palīgsistēmas automašīnas novietošanai
stāvvietā sensori un signalizācija.

4

5

3D paklāju komplekts*

38 *Aizsargpaklāju klāsts

6

39

2

IZSMALCINĀTS LĪDZ
PĒDĒJAI DETAĻAI
Izvēlieties no augstākās klases materiāliem, smalkajiem
krāsu toņiem un izkoptās apdares, lai izveidotu savai
gaumei pilnībā atbilstošu elegantu salona interjeru.
3

1. CLAUDIA melna āda*
2. MECO melns tekstils
3. MISTRAL melna āda/tekstils
4. GUERANDE pelēka āda/tekstils

*Āda kā izvēles iespēja Sīkāku informāciju par ādas apdari skatiet tehniskajos

40 raksturlielumos, kas pieejami pārstāvniecībās vai tīmekļa vietnē: www.peugeot.lv

1

4

41

IZVĒLES KRĀSAS
Izvēlieties no plaša krāsu toņu klāsta,
lai izpaustu savu personību. Miksējiet
un saskaņojiet tos pēc savas gaumes.

*Standarta aprīkojumā
**Kā izvēles iespēja

Melns “Perla Nera Black”*

Balts “Banquise White”*

Perlamutra balts
“Pearlescent White”*

Pelēks “Artense Grey”*

Pelēks “Amazonite Grey”

Grey Platinum”*

Smaragdzaļš
“Crystal Emerald”*

Zils “Bourrasque Blue”*

Smilškrāsas
“Pyrite Beige”

MAKSIMUMS APDARĒ
Kā pēdējais izsmalcinātības akcents
jaunajam PEUGEOT 5008 krosoveram
ir uzstādīti meistarīgi izgatavotie
riteņu diski.

*Standarta aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas
**Pieejams ar izvēles iespēju uzlabotā saķeres kontroles sistēmu
“Advanced Grip Control”
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17” tērauda disks
ar MIAMI dekoratīvo uzliku*

17” vieglmetāla disks
CHICAGO*

18” vieglmetāla disks
DETROIT

18” vieglmetāla disks
LOS ANGELES

19” vieglmetāla disks
WASHINGTON

43

TIRDZNIECĪBAS UN APKOPES
TĪKLS UN PAKALPOJUMI
Izlemjot par labu Peugeot, jūsu rīcībā ir plašs pakalpojumu tīkls, kuru raksturo pilnīga pievēršanās
lietai, visu nepieciešamo iekārtu esamība un pakalpojumu neapstrīdama kvalitāte – tas viss jūsu
lielāka apmierinājuma nodrošināšanai. Jūs vienmēr varat būt drošs, ka kontaktējieties ar savas nozares
profesionāļiem, kas jūs uzklausīs, izpratīs jūsu vajadzības, un atradīs risinājumus. Peugeot ir viss, kas
nepieciešams, lai iegūtu uzticību un radītu pamatus ilgstošai sadarbībai.
JŪSU SIRDSMIERA NODROŠINĀŠANAI
RAŽOTĀJA GARANTIJA
Papildus garantijai pret
slēptajiem
defektiem, PEUGEOT
automobiļiem piešķir 3 gadu vai
100 000 kilometru nobraukuma
garantiju (izņ. izslēdzošo
nosacījumu gadījumā) pret
visiem ražošanas defektiem no
jaunā automobiļa nodošanas
jums vai jūsu pārstāvim
datumam.
PEUGEOT ASSISTANCE –
PAKALPOJUMU TĪKLS
Ja, esot Eiropā, nonāc
negaidītā situācijā, 24 stundas

diennaktī un 365 dienas gadā
tev ir iespēja piezvanīt Peugeot
Assistance.

nepieciešamās izdarāmās
darbības. Un tam vienmēr ir
Peugeot garantija.

PEUGEOT KLIENTU LĪGUMI
Lai jūs varētu braukt ar
mierīgu sirdi, Peugeot
papildus garantijai piedāvā arī
profilakses kopšanu un apkopi
– trīs unikālas un individuālas
paketes, lai jūs varētu braukt
bez raizēm. No klientu atbalsta
līdz automobiļa salabošanai
iespējamo problēmu gadījumā,
no nodilušo detaļu nomaiņas
līdz apkopei. Jūs varat izvēlēties
tieši savam automobilim

PEUGEOT ORIĢINĀLO
REZERVES DAĻU
PIEDĀVĀJUMS
Kvalitāte, drošība un izturībavisas mūsu piedāvātās Peugeot
oriģinālās rezerves daļas ir
jūsu drošības nodrošināšanai
tiek pakļauta stingrai kontrolei
un pārbaudei. Peugeot tīklam
pievienojušos pārstāvniecību
piedāvātājām oriģinālajām
rezerves daļām tiek piemērota
viena gada garantija.

PEUGEOT INTERNETS
Visu ar Peugeot saistīto
informāciju atradīsit internetā,
mūsu mājas lapās:
www.peugeot.com
www.peugeot.lv

KLIENTA APMIERINĀTĪBAS
MĒRĪŠANA
Uzņēmums TNS Emor var
tev piezvanīt pēc darbnīcas
apmeklējuma. Atbildot uz
viņu uzdotajiem jautājumiem,
sniegsi savu ieguldījumu
Peugeot pakalpojumu
kvalitātes uzlabošanā.

PEUGEOT – UZŅĒMĒJU
RĪCĪBĀ
Peugeot nozīmē arī jaunu
pieeju pakalpojumu
piedāvāšanā uzņēmumiem
ar autoparku. Neatkarīgi
no autoparka sastāva,
piedāvājam jums: autoparka
transportlīdzekļu piedāvājumu,
finanšu risinājumus, apkopi un
administrēšanu.
Papildu informācijas
saņemšanai gaidīsim jūs
tuvākajā Peugeot tirdzniecības
pārstāvniecībā.

VĒL VAIRĀK PRIEKA
PEUGEOT BUTIKS
Peugeot butikā atradīsit
visu nepieciešamo papildu
aprīkojumu un piederumus, kas
ir izstrādāti īpaši Peugeot.
Piedāvājam jums arī plašu
zīmola produktu klāstu, kas
iepriecinās jūs pašus, bet būs
arī labi piemēroti dāvanām.

Šajā katalogā ietvertā informācija un atainotās ilustrācijas balstās uz šīs brošūras sastādīšanas brīdī zināmajiem tehniskajiem
datiem. Aprakstītais aprīkojums atkarībā no modeļa versijas ir pieejams vai nu pamata vai papildu aprīkojumā. Ņemot vērā pastāvīgo
Peugeot produktu attīstīšanas politiku, ir jābūt gatavam tam, ka ražotājs jebkurā brīdī var mainīt ar saviem produktiem saistītos
tehniskos datus, papildu aprīkojuma klāstu un piedāvāto krāsu gammu. Diemžēl pašreizējās fotogrāfiju drukai izmantojamā tehnika
neļauj pietiekami precīzi atainot krāsu toņus. Lai iegūtu jebkādus papildu precizējumus vai papildu informāciju, gaidīsim jūs tuvākajā
Peugeot tirdzniecības pārstāvniecībā. Šajā katalogā esošās informācijas reproducēšana bez Automobiles Peugeot atbilstoša satura
skaidras atļaujas ir aizliegta.
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