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Ö Z G Ü R L Ü Ğ Ü N Y E N İ TA N I M I

BOYUT ATLA.

CESUR TASARIM.

SUV dünyasının yeni boyutuna hoş geldiniz: Tamamıyla sürüş deneyiminizi arttırmak için

PEUGEOT SUV 5008’in modern tasarımı daha ilk görüşte sizi kendine

tasarlanmış PEUGEOT SUV 5008, size ekonomi ve performansın mükemmel uyumunu

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

premium bir ortamda yaşatıyor.

alüminyum tavan barları ve Diamond Siyah tavan, PEUGEOT SUV 5008’in üstün
boyutlarını zarif bir şekilde vurguluyor.
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BEKLENTİNİN ÖTESİNDE.
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MÜKEMMELLİĞE GİDEN YOL.

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

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

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

pençesi şeklindeki LED farlar, arka gövde bandına entegre olarak PEUGEOT SUV 5008’in eşsiz tarzını bir kere daha yansıtıyor.
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GENİŞ İÇ HACİM

BENZERSİZ SÜRÜŞ DENEYİMİ.

KONTROL PARMAKLARINIZIN UCUNDA.

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

Sürüş zevkinizi tamamlamak için, sportif kompakt tasarımlı deri direksiyon ve elektronik

sürücü koltuğunda eşsiz bir sürüş deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

kontrollü şanzıman mükemmel 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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TEKNOLOJİYE BAĞLI KALIN.

KENDİ YOLUNUZU SEÇİN.

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

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

kablosuz şarj edebilirsiniz.

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 yüklenmesi sonrasında), Apple Carplay™ (iOS Akıllı Telefon) veya MirrorLink® teknolojisi üzerinden (MirrorLink® uyumlu Akıllı Telefonlar) çalışır. Sadece onaylı Android Auto, Apple CarPlay™veya MirrorLink® uygulamaları 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.
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DUYGULARINIZI ÖZGÜR BIRAKIN.
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 İYİYİ HEDEFLEYENLERE

YÜKSEK SES KALİTESİ.

PREMIUM KALİTE.

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

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

deneyimi sunuyor.

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

20

21

FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI.

7 KOLTUK, OPTİMUM ALAN.

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

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

dönüştürüyor.

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.
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ÖZGÜRLÜK

KEŞFEDİN.

GENİŞ BAGAJ HACMİ.

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

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

serbest elektronik kontrollü bagaj kapağı, basitçe ayağınızı arka tamponun altında hareket ettirmenizle açılıyor.
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* Beş koltuklu düzenlemede VDA Standart Hacmi
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Y O LC U L U Ğ U N U Z U M A C E R AYA D Ö N Ü Ş T Ü R Ü N

SINIRSIZ MEMNUNİYET.
PEUGEOT SUV 5008 yol performansı ve akustik konforuyla iç mekanda
premium bir ortam oluşturuyor. Bu özel modelin yüksek performanslı motorları,
EAT8 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.

ZOR KOŞULLAR İÇİN.

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

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

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

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

kontrol altında tutuyor.

düğmesi ile ayarlayabilirsiniz.
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* İşlev 30 km/saat’in altındaki hızlarda ve minimum %5’lik eğimlerde devreye girer.
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%100 TEKNOLOJİ, %100 GÜVENLİK.

İLERİDE YAŞAYIN.

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

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

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

ve Adaptif Cruise Control gibi üstün detaylar sürüşü güvenli hale getiriyor. Şehirde daha rahat kullanım için manevra ve park yardım

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

fonskiyonları ise size rahat sürüş deneyimi yaşatıyor.

180° açılı video kamera ile, çevreyi izler ve sizi her zaman güvende tutar.
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1.5L BlueHDi 130hp EAT8

1.6L PureTech 180hp EAT8

Vites Kutusu

EAT8 Tam otomatik

Vites Kutusu

EAT8 Tam otomatik

Tork (Nm/dd)

300Nm/dd 1750dd’den itibaren

Tork (Nm/dd)

250Nm/dd 1650dd'den itibaren

Yakıt tüketimi / Şehiriçi (L/100km)

4,3 - 4,4

Yakıt tüketimi / Şehiriçi (L/100km)

Yakıt tüketimi / Şehirdışı (L/100km)

3,8 - 3,9

Yakıt tüketimi / Şehirdışı (L/100km)

Yakıt tüketimi / Kombine (L/100km)
Egzoz emisyonu / Kombine (g/km)

4,0 - 4,1
100 - 108

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

Yakıt tüketimi / Kombine (L/100km)
Egzoz emisyonu / Kombine (g/km)

7 - 7,2
4,8 - 4,9
5,6 - 5,7
128 - 131

PureTech
PEUGEOT SUV 5008’deki 1.6 litre Puretech benzinli motor 180hp güç üretmektedir.

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

Size eşsiz sürüş zevkini ve performansını, düşük yakıt tüketimi ile birlikte sunar.

birleşimi ile, yakıt tüketimini ve egzoz emisyonlarını azaltmaktadır.

Motor EAT8 Tam otomatik şanzımanla birlikte sunulmaktadır.

Sistem CO2 emisyonlarını 100 ila 108 g/km ile sınırlarken Azot Oksit (NOx) emisyonlarını %90’a oranında engellemekte, partikül emisyonlarını ise
%99.9 oranında engellemektedir.
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1
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SONSUZ OLASILIKLAR
3

5

Aktif yaşam biçiminizdeki tüm koşulları yerine getirmek için PEUGEOT SUV 5008, geniş
aksesuar ve ekipman seçenekleri ile yolculuğu sizin için bir macera haline getiriyor.

4

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
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EN SON DETAYINA KADAR İNCE İŞÇİLİK.
Birinci sınıf malzemeler, zarif renkler ve mükemmel bir ince işçilikle zarif
ve zevkinize tamamen uygun bir iç mekan yolculuklarınıza hem şıklık
hem rahatlık katıyor.

3

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.
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SEÇİLMİŞ RENKLER,
Kişiliğinizi yansıtması için çok sayıdaki renk arasından
seçim yapabilirsiniz. Zevkinize göre düzenleyin.
Alp Beyaz (Opak)

Gri (Kum)

Beyaz (Sedef)

Gri (Tekno)

Gri (Platinyum)

Siyah (inci)

Yeşil (Kristal)

Kırmızı (Ultimate)

VE SON DOKUNUŞ.
İnce işçilikteki son söz.
PEUGEOT SUV 5008
titizce işlenmiş jantlara sahiptir.

* Jantlar versiyona bağlı olarak standarttır veya mevcut değildir.
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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
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ŞEBEKE VE
HİZMETLER.
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. Delinmeye karşı
üretici garantisi ise binek araçlar için 12 yıl ve
ticari araçlar için 5 yıldır.
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 şebekesinin 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 İNTERNET
Peugeot’yu internet üzerinden keşfedin,
adresimizi tıklayın: http://www.peugeot.com
Yada Peugeot Türkiye sitesine doğrudan
ulaşabilirsiniz: http://www.peugeot.com.tr

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.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ
PSA adına, global bir araştırma şirketi,
otomobilinizde gerçekleştirilen bir satış sonrası
hizmetini izleyen günlerde sizinle e-mail veya
SMS yoluyla temasa geçerek , memnuniyet
düzeyinizi ölçümleyebilir. Anket sorularına cevap
vererek , Peugeot Yetkili Servisleri’nin hizmet
kalitesinin arttırılmasına katkı vermiş olacaksınız.

PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ
Aracınızın bakımını Peugeot şebekesinde
yaptırmak Peugeot’nuza mükemmel adapte
olan
orijinal
yedek
parça
kullanan
profesyoneller tarafından gerçekleştirilen kaliteli
hizmetler güvencesidir.
Peugeot Assistance beklenmedik durumlarda
çözüm sunar. Arıza ve kaza durumunda, 8 yaşına
kadar aracınıza yardım hizmeti sunulur.
PEUGEOT PROFESYONEL
Otomobil filoları hizmetinde yeni bir yetkinlik .
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.

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.

