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ÖZGÜRLÜĞÜN YENİ  TANIMI



Boy ut AtlA . Cesu r tAsArım .

Yeni SUV dünyasına hoş geldiniz: Tamamıyla sürüş deneyiminizi arttırmak için tasarlanmış

Yeni SUV PEUGEOT 5008, size ekonomi ve performansın mükemmel uyumunu premium bir

ortamda yaşatıyor. 
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Yeni SUV PEUGEOT 5008’in modern tasarımı daha ilk görüşte sizi kendine 

çekiyor. Yüksek gövde tasarımı, ince işçilikle üretilmiş jantlar, krom detaylar, 

alüminyum tavan barları ve Diamond Siyah tavan, Yeni SUV PEUGEOT 5008’in

üstün boyutlarını zarif bir şekilde vurguluyor.



mü kemmel l İğe  g İden yol .

Arka pencere sütununun aerodinamik çizgisi, otomobilin dinamik yapısının altını çiziyor. Gündüz ve gece ışıklandırmalı üç arslan

pençesi şeklindeki LED farlar, arka gövde bandına entegre olarak Yeni SUV PEUGEOT 5008’in eşsiz tarzını bir kere daha yansıtıyor.
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Beklen t İn İn  Ötes İnde .

Ön farların eğimli formu güçlü bir bakış oluştururken, ön ızgaranın dik konumu  ise büyük 

hava kanalları ile birleşerek Yeni SUV PEUGEOT 5008’in karakterini ortaya koyuyuor..



GENİŞ  İÇ  HACİ M



Benzers İz  sürüş  deney İm İ .

Hislerinizin ortaya çıkmasına izin verin. Çünkü %100 ileri teknoloji ürünü PEUGEOT i-Cockpit®,

sürücü koltuğunda eşsiz bir sürüş deneyimi yaşamanızı sağlıyor.  

Gözlerinizle yolu takip ederken, kişiselleştirilebilir Full Dijital gösterge paneli ve 8” kapasitif

dokunmatik ekrandan faydalı sürüş bilgileri rahatça okunabiliyor.
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Sürüş zevkinizi tamamlamak için, sportif kompakt tasarımlı deri direksiyon ve elektronik 

kontrollü şanzıman mükemmel bir sürüş deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

kontrol pArmAkl Arın ız ın  uCundA.
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t eknoloj İye  BAğl ı  kAl ın . kendİ  yolu nu zu  seÇ İn .

Favori uygulamalarınızı 8” kapasitif ekranda Mirror Screen* sayesinde kullanabilir ve uyumlu akıllı telefonunuzu merkez konsolda 

kablosuz şarj edebilirsiniz.

TomTom® 3D Navigasyon Sistemi, sizi gitmek istediğiniz yere tercih ettiğiniz yoldan güvenli bir

şekilde yönlendiriyor.

* Versiyona göre bu özellik standart, isteğe bağlı veya mevcut değildir. Mirror Screen, sürücünün telefon operatörü üzerinden internet erişimi bulunan bir tarife kullanmasına bağlı olarak, akıllı telefon veri tarifesini
kullanır ve ek tarife ücretine sebep olmaz. Kullanıcılar cihazlarını araca, USB kablosu kullanarak bağlarlar. Ayna Ekran fonksiyonu Android Auto (Android Akıllı Telefon Android Auto Uygulamasının araca yüklen-
mesi sonrasında), Apple Carplay™ (iOS Akıllı Telefon) veya MirrorLink® teknolojisi üzerinden (MirrorLink® uyumlu Akıllı Telefonlar) çalışır. Sadece onaylı Android Auto, Apple CarPlay™veya MirrorLink® uygulama-
ları ile çalışır, güvenliğiniz için duruma göre aracınız park halinde veya çalışır durumda olmalıdır. Bunların bazıları ücretli olabilir. Android Auto ve Apple CarPlay™ sesle kontrol edilebilir.
http://www.peugeot.fr/services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html  adresinden ek bilgi alabilirsiniz.



duygulArın ız ı  Özgür B ırAk ın .

İç ortam PEUGEOT i-Cockpit® Amplify ile kişiselleştirilebiliyor. Parlaklığı ayarlanabilir

ortam ışığı, üç farklı koku seçeneği, deri ve saten krom dokunuşlarıyla sıra dışı bir 

tasarımla sıra dışı sürüş keyfi yaşatıyor.
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EN İY İY İ  HEDEFLEYENLERE
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premıum kAl İte .

Yeni SUV PEUGEOT 5008'de kullanılan malzemeler özenle seçilip üstün bir işçilikle bir araya

geliyor. Ön konsolda kullanılan özel kumaş ve krom detaylar üst düzey tasarımı

tamamlıyor.

yü k sek  ses  kAl İtes İ .

Yeni SUV PEUGEOT 5008, on hoparlörlü Focal® Hi-Fi Premium ses sistemi ile mükemmel bir

akustik deneyimi sunuyor.



Yeni SUV PEUGEOT 5008’in modüler yapısı, farklı yolculuklara farklı çözümler sunuyor. Arka

koltuktaki yolcular için üç adet ayarlanabilir koltukla, en üst düzey konfor yaşanıyor.

İstenirse bu koltuklar farklı kombinasyonlar ile yatabiliyor ve katlanabiliyor. 

3. sırada ise standart olarak sunulan iki adet çıkarılabilir koltuk size üçüncü sırayı ekleme, 

ihtiyaç olduğunda da taşınabilir olarak 2 ayrı koltuğu kullanma imkanı sağlıyor.

22 23

FArkl ı  B İr  BAk ış  AÇ ıs ı .

Geniş camlı panaromik sunroof ile aydınlık ve ferah kabin, yolculuğunuzun her anını keyfe

dönüştürüyor.

7  kol tu k ,  opt İmum Al An .



ÖZGÜRLÜK
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780dm3* bagaj hacmi ve öne katlanan yolcu koltukları ile 3.20m* boyuna kadar olan yükleri yüklemenizi sağlıyor.

genİş  BAgAj  hACmİ .

* Beş koltuklu düzenlemede VDA Standart Hacmi

keşFedİn .

Yeni SUV PEUGEOT 5008'iniz ihtiyaçlarınıza göre dönüşebiliyor ve geniş bagaj hacmini rahatlıkla kullanabiliyor.

Eller serbest elektronik kontrollü bagaj kapağı, basitçe ayağınızı arka tamponun altında hareket ettirmenizle

açılıyor.





YOLCULUĞUNUZU MACERAYA DÖNÜŞTÜRÜN



s ın ırs ız  memnunİyet .

Yeni SUV PEUGEOT 5008 yol performansı ve akustik konforuyla iç mekanda

premium bir ortam oluşturuyor. Yeni modelin yüksek performanslı motorları, yeni

nesil EAT6 Tam otomatik şanzımanla, elektrikli hidrolik direksiyon ve maksimum 

düzeyde azaltılmış gövde ağırlığı ile size benzersiz bir yol tutuş ve eşsiz bir sürüş keyfi

sunuyor.
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Özgürlük .

Zincirlerinizi kırın ve yolunuza odaklanın.  Yokuş İniş Kontrolü (HADC)*, seçeneğinize göre viteste

veya boşta hızınızı otomatik olarak ayarlarken aracı yüksek eğimli yollarda mükemmel şekilde

kontrol altında tutuyor.

zor koşull Ar İÇ İn .

Yeni SUV PEUGEOT 5008, zorlu yol koşulları için Grip Control* çekiş kontrol sistemine sahiptir.

Bu sistem ile farklı yol koşullarına göre aracın çekiş sistemini orta konsolda bulunan kontrol

düğmesi ile ayarlayabilirsiniz.

*Grip Control sistemi 18” Alüminyum alaşımlı jantlar ve kış homologasyonu olan Çamur ve Kar (M+S Tipi) tipi lastiklerle gelmektedir. 
* İşlev 30 km/saat’in altındaki hızlarda ve minimum %5’lik eğimlerde devreye girer.
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%100  teknoloj İ ,  % 1 0 0  g üvenl İk .

Yeni SUV PEUGEOT 5008 darbeleri absorbe edebilmek için optimize edilmiş gövde yapısının yanında,

ön camın üst kısmında yolu takip eden ve güvenlik sistemini besleyen çok işlevli bir kameraya sahiptir.   

Aracın yarı otonom sürüşüne destek olan ön tamponda bulunan radar, ultrasonik sensörler ve iki adet

180° açılı video kamera ile, çevreyi izler ve sizi her zaman güvende tutar.

İ ler İde  y AşAyın .

Hız Levhası Tanıma, Mesafe Uyarılı Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Sürüş Dikkat, Yorgunluk Uyarısı

ve Adaptif Cruise Control gibi yeni nesil sistemler sürüşü güvenli hale getiriyor. Şehirde daha rahat kullanım için manevra ve park yardım 

fonskiyonları ise size rahat sürüş deneyimi yaşatıyor.



puretechB luehd i

Yeni SUV PEUGEOT 5008’deki PureTech Euro6 üç silindirli benzinli motorlar, düşük ağırlıkları ve kompakt yapıları sayesinde

her devirde canlı bir yapıya sahiptirler.

Size eşsiz sürüş zevkini ve performansını, herhangi bir özellikten ödün vermeksizin sunarlar.

Kategorisinde 2015, 2016 ve 2017 yıllarında “Yılın Motoru” olarak seçilen PureTech 130hp S&S CO2 emisyonlarını

115 g/km’ye kadar düşürmektedir. Motor EAT6 Tam otomatik şanzımanla birlikte sunulmaktadır.

Yeni SUV PEUGEOT 5008’de gerçek Blue teknolojisine sahip (SCR Katalitik konvertör ve Adblue sistemi) BlueHDi Euro6* dizel motor sunulmaktadır.

Yüksek performans ve düşük egzoz emisyonunu birleştiren motor, Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) teknolojisinin ve ek bir partikül filtresinin eşsiz

birleşimi ile, yakıt tüketimini ve egzoz emisyonlarını azaltmaktadır.

Sistem CO2 emisyonlarını 100 ila 121 g/km ile sınırlarken Azot Oksit (NOx) emisyonlarını %90’a oranında engellemekte, partikül emisyonlarını ise

%99.9 oranında engellemektedir.

1,6  L BlueHDi 120 S&S                                  

Vites Kutusu                               6 ileri manuel / EAT6 Tam otomatik

Tork (Nm/dd)                                   300Nm/dd  1750dd’den itibaren

Yakıt tüketimi / Şehiriçi (L/100km)**                     4,5* - 5,1

Yakıt tüketimi / Şehirdışı (L/100km)**                   3,8* - 4,2

Yakıt tüketimi / Kombine (L/100km)**              4,0* - 4,6

Egzoz emisyonu / Kombine (g/km)                   105* - 118

PureTech 130 S&S                                 

Vites Kutusu                               6 ileri manuel / EAT6 Tam otomatik

Tork (Nm/dd)                                   230Nm/dd  1750dd’den itibaren

Yakıt tüketimi / Şehiriçi (L/100km)**                     6* - 6,4

Yakıt tüketimi / Şehirdışı (L/100km)**                   4,3* - 4,9

Yakıt tüketimi / Kombine (L/100km)**              5,0* - 5,5

Egzoz emisyonu / Kombine (g/km)                   115* - 127

EAT6 : Tam otomatik 6 ileri tork konvertörlü vites kutusu
Yumuşak geçişler ve Quickshit sayesinde 400milisaniyenin altında hızlarda 
vites değiştirebilme

S&S :   Stop&Start sistemi

** Tüm tüketimler 99/100/CE direktifine göre hesaplanmıştır.

EAT6 : Tam otomatik 6 ileri tork konvertörlü vites kutusu
Yumuşak geçişler ve Quickshit sayesinde 400milisaniyenin altında hızlarda 
vites değiştirebilme

S&S :   Stop&Start sistemi

** Tüm tüketimler 99/100/CE direktifine göre hesaplanmıştır.
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* AB onayına bağlı olarak:
Şehir tüketimi (L/100 km): 4.5 ila 5.6 arasında – CO2 emisyonları (g/km): 116 – 145

Şehir dışı tüketim (L/100km): 3.8 ila 4.4 arasında – CO2 emisyonları (g/km): 99 ila 115
Kombine döngü tüketimi (l/100 km): 4.0 ila 4.8 arasında – CO2 emisyonları (g/km): 105 ila 125

Kullanım esnasındaki tüketim ile ilgili bilgiler www.peugeot.pays web sitesinden alınabilir.

* AB onayına bağlı olarak
Şehir tüketimi  (l/100 km): 6.0 ila 6.4 arası – CO2 emisyonları (g/km): 139 ila 148 arası

Şehir dışı tüketim (l/100 km): 4.3 ila 4.9 arası – CO2 emisyonları (g/km): 99 ila 113 arası
Kombine döngü tüketimi (l/100 km): 5.0 ila 5.5 arası – CO2 emisyonları (g/km): 115 ila 127 arası

Kullanım esnasındaki tüketim ile ilgili bilgiler www.peugeot.pays web sitesinden alınabilir.
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sonsuz olAs ıl ıklAr

Aktif yaşam biçiminizdeki tüm koşulları yerine getirmek için yeni SUV PEUGEOT 5008,

geniş aksesuar ve ekipman seçenekleri ile yolculuğu sizin için bir macera haline getiriyor.

1. Portbagaj    
2. Alet gerekmeden çıkarılabilen ekli çekme aksamı
3. Çekme aksamı bisiklet asma aparatı
  4. Ayna yuvaları
5. Alüminyum pedal seti
6. Park sensörleri ve alarmı 

5
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3
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en son detAyınA kAdAr İnCe  İşÇ İl İk .
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Birinci sınıf malzemeler, zarif renkler ve mükemmel bir ince işçilikle zarif

ve zevkinize tamamen uygun bir iç mekan yolculuklarınıza hem şıklık

hem rahatlık katıyor.

1. Nappa Siyah Deri Döşeme*
2. Piedimonte Siyah Parçalı Deri döşeme
3. Evron Gri Parçalı Deri Döşeme
4. Imila Siyah GT Line Döşeme
5. Meco Siyah Kumaş Döşeme

* Opsiyonel ve standart döşemeler ile ilgili diğer detaylar için, bayide veya
www.peugeot.pays web sitesinde verilen teknik özellikleri kontrol ediniz.

2

1

3

4
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seÇ İlmİş  renkler ,

Kişiliğinizi yansıtması için çok sayıdaki renk arasından 

seçim yapabilirsiniz. Zevkinize göre düzenleyin.

ve son dokunuş .

İnce işçilikteki son söz. 

Yeni SUV PEUGEOT 5008 

titizce işlenmiş jantlara sahiptir.

17” Çelik jant
MIAMI

17” Alüminyum Alaşımlı Jant
CHICAGO

18” Alüminyum Alaşımlı Jant
İki tonlu elmas etkili DETROIT

18” Alüminyum Alaşımlı Jant  (Grip Control Sistemi ile Standart)
İki tonlu elmas etkili LOS ANGELES

19” Alüminyum Alaşımlı Jant
İki tonlu elmas etkili WASHINGTON

Alp Beyaz (Opak)   Sedefli Beyaz    

Kristal Yeşil Bej GriDerin Mavi

Tekno Gri                     Amazonit Gri

İnci Siyah

* Jantlar versiyona bağlı olarak standarttır veya mevcut değildir.


