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Peugeot har altid været en del af den franske industrielle tradition 

for kvalitet og innovation. I dag har Peugeot mere end nogensinde 

fokus på at konstruere biler med et stilrent design, som ud over den 

gode køreoplevelse, er en oplevelse for alle sanser.

Vi har gjort os umage med hver enkelt detalje, når det gælder  

ergonomi, materialer og multimedia, så vi kan tilbyde en mere  

intuitiv køreoplevelse.
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N YE D IMENS IONER

Velkommen til en ny epoke inden for SUV’er. Den kraftfulde SUV har lange smukke linjer,  

er højteknologisk og raffineret, og byder på vilde sanseoplevelser og stor frihed. PEUGEOT 

5008 SUV har syv pladser og samme elegance og køreegenskaber som en personbil i 

topklassen. 
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DR IS T IG E  L INJ ER

5* Fra Active niveau

** Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version 

PEUGEOT 5008 SUV’s moderne silhuet imponerer fra første blik. Det sportslige 

design med stor frihøjde, brede hjul med smukt forarbejdede fælge, forkromede 

linjer, tagrælinger af aluminium* og Black Diamond tag** danner  

en smuk ramme om et rummeligt indre. 
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ROBUS T  K ONS TR UK T ION

Lyssignaturen og lygternes let kurvede form giver fronten et intenst blik.  

Kølergitterets finish med forkromede lameller og den lodrette front med store  

luftindtag understreger PEUGEOT 5008 SUV’s kattedyrsagtige look. 



HØJERE  GR AD AF  P ER FEK T ION 

Den firskårne bagende får tilført et sportsligt touch af den skrånende bagrudes aerodynamiske linje.  

Full LED baglygterne er integreret i det sorte panel tværs hen over bagenden og er forsynet med  

tre stiliserede løvekløer, der lyser både dag og nat og markerer PEUGEOT 5008 SUV’s unikke design. 
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OPT IMAL  KØREOPLEVELSE

Sæt sanserne i højsædet og få en unik køreoplevelse om bord i det nye,  

100% high-tech PEUGEOT i-Cockpit®. På det digitale head up-display med  

personlig opsætning og på den kapacitive 8’’ touchskærm* kan du aflæse 

nyttige informationer uden at tage øjnene fra vejen. 

8 * Fra Active niveau
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Få større køreglæde med det kompakte læderrat* med indbyggede  

betjeningsknapper og automatgearkassen med sekventielt gearskifte**,  

som sikrer optimal og intuitiv betjening. 

* Fra Active niveau

** Option

INTU IT IV  BETJ ENING



FULDT  OPKOBLET 

Se dine apps på den kapacitive 8’’ touchskærm* 

ved hjælp af Mirror Screen** funktionen, og oplad din smartphone*** i midterkonsollen.

* Fra Active niveau

** Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version. Mirror Screen anvender din smartphones dataabonnement, forudsat at du har et telefonabonnement med internetadgang, og medfører ingen  

ekstra abonnementsudgifter. Brugeren tilslutter sin telefon til bilen via et USB-kabel. Mirror Screen funktionen fungerer via Android Auto (Android smartphones efter download af Android Auto app’en til  

smartphonen, mens bilen holder standset), via Apple CarPlay® (iOS smartphones), eller via MirrorLink® teknologien (MirrorLink® kompatible smartphones). Kun godkendte Android Auto, Apple CarPlay®  

eller MirrorLink® apps fungerer, når bilen kører eller holder stille, afhængigt af situationen. Visse af dem kan være betalings-apps. Android Auto og Apple CarPlay® kan stemmestyres.

*** Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version - Opladning via induktion af apparater, der er kompatible med Qi standarden. Kræver kompatibel telefon/holder/boks.
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FÅ  V IS T  VEJ EN

Kør roligt afsted med det nye TomTom® 3D navigation* system.

* Option.



1 2

H I -F I  LYD

Få en exceptionel lydoplevelse med Focal®*Hi-Fi Premium systemet,  

der spiller din yndlingsmusik via indbyggede højttalere. 

* Option eller ikke tilgængeligt afhængigt af version
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ENKEL T  OG  FUNK T IONELT

Kabinen i PEUGEOT 5008 SUV har en funktionel og fleksibel indretning.  

Den bugner af udstyr, som gør livet lettere om bord: stik*, rullegardiner*,  

skriveplader*, kroge, kopholdere og masser af opbevaringsrum.

* Standard, option eller ikke tilgængeligt afhængigt af version
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S E  LYSET

Nyd det exceptionelle lys i bilen, der falder ind ad panoramasoltaget*  

og de store rudearealer, og lad dig omslutte af sædet med  

multipunkts-massagefunktion*.

* Option eller ikke tilgængeligt afhængigt af version



Tag venner og familie med på tur. 5008 SUV er forsynet med 3 ens, individuelle, fuldt justerbare 

bagsæder og en 3. sæderække bestående af to sammenfoldelige, udtagelige sæder. Du har  

derfor mulighed for at indrette din 5008 SUV, så alle passagerer kan sidde komfortabelt. 
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PLADS  T IL  ALLE



16 * Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version

PL ADS  T IL  ALT

Indret din SUV, som du har lyst, og få fuld udnyttelse af det store bagagerum.  

Den håndfrit betjente bagklap* åbner automatisk, når du fører foden ind under bagkofangeren. 
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Den ekstremt lave læssekant, en volumen op til 1.060 liter* og muligheden for at folde passagersædet  

ned i bordposition**, så der kan medbringes genstande med en længde på op til 3,20 meter,  

giver PEUGEOT 5008 SUV uendeligt mange anvendelsesmuligheder.

 ET  BAGAGER UM  I  FULD S TØR R ELS E

* Liter volumen i konfiguration med 5 pladser

** På Active (kræver lædersæder som option) og på Allure



KØR UD I  DET  BLÅ





U LT IMAT IV  KØREGLÆDE

Den behændige og manøvredygtige PEUGEOT 5008 SUV har samme  

køreegenskaber og lydkomfort som en personbil i topklassen. De højtydende  

motorer i kombination med EAT8 automatgearkassen af nyeste generation,  

den elektriske servostyring og den store vægtreduktion giver eksemplariske  

køreegenskaber og total køreglæde.

20 * Afhængigt af version
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100% H IG H  TEC H  S IK K ER H ED

På PEUGEOT 5008 SUV er de allerbedste sikkerhedssystemer standardudstyr, f.eks.  

karrosseri med optimeret optagelse af kollisionskraft, seks airbags, ABS og ESP. Under kørslen  

får du hjælp af et multifunktionskamera øverst i forruden*, 12 ultralydssensorer*, en radar*  

og to 180° videokameraer*, så du altid er forberedt på det, der ligger forude.

* Standard, option eller ikke tilgængeligt afhængigt af version
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SE  IND  I  DEN  NÆR M ES TE  FR EM T ID

Få hjælp fra førerhjælpefunktioner af nyeste generation, f.eks. Sign Recognition (skiltegenkendelse af farttavler og anbefalinger),  

Active Safety Brake med Distance Alert, Active Lane Keeping Assist* (aktiv vejstribealarm), Active Blindspot Detection*  

(aktiv blindvinkelovervågning), Driver Attention Alert* (uopmærksomhedsalarm) og Adaptiv fartpilot med Stop funktion*.  

En række manøvrerings- og parkeringshjælpesystemer* gør det lettere at køre i byen.

* Standard, option eller ikke tilgængeligt afhængigt af version
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E T  U TAL  AF  MUL IGHEDER

Der findes et stort udvalg af tilbehør og udstyr til PEUGEOT 5008 SUV,  

der passer til dit aktive liv. 

1. Tagboks (420 liter)

2. Anhængertræk med aftagelig trækkrog

3. Cykelholder på anhængertræk til (to cykler)

4. Spejlskaller i krom

5. Alupedaler

6. Alarm og parkeringshjælp
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R AFF INERET  T IL  M INDSTE  DETALJ E
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Lækre materialer, fine farver og højt finishniveau. 

1

1. Claudia Mistral læder*

2. MECO stof (Active)

3. PIEDIMONTE stof (Allure)

* Læder er option. Læs mere om læderindtræk på www.peugeot.dk eller spørg din forhandler.



2

3
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VÆLG FARVE

Der findes et bredt udvalg af farver til  

enhver smag og ethvert temperament.  

Nu er det bare op til dig at vælge. 

OG SUPPLER  MED FÆLGE

Vælg en af de flotte fælge til PEUGEOT 5008 SUV. 

17” stålfælg
MIAMI hjulkapsler

17” alufælg
CHICAGO

Hvid Banquise*

 Sort Perla Nera*** Standard 

** Option

Standard Access Standard Active



29

19” alufælg 
WASHINGTON to-tonet diamantslebet

Hvid Nacré**

Emerald Crystal** Grå Platinium**

Grå Artense** Grå Amazonite**

Standard Allure og GT Line



FINANSIERING MED PEUGEOT FINANS

Lad Peugeot-forhandleren hjælpe med

finansiering af din nye bil. Forhandlerne

kan tilbyde en yderst fordelagtig

finansiering via Peugeot Finans.

For en fast månedlig ydelse kan du desuden  

indgå en Peugeot Serviceaftale i op til 5 år  

og op til 205.000 km. Du kan læse mere om  

Peugeots serviceaftaler på www.peugeot.dk

PEUGEOT ASSISTANCE

Kører du tør, punkterer eller får et driftstop på  

vejen, som skyldes en defekt i bilen, kontakter 

du blot Peugeot Assistance, der de første to år  

af bilens liv vil komme og hjælpe dig videre.

PEUGEOT FORHANDLERNET

Ved at vælge en Peugeot, kan du nyde  

godt af et udbygget og tæt forhandlernet,  

der altid står til rådighed. Der findes 59  

forhandlersteder alene i Danmark og hele  

7.000 i Europa. Du kan altid have fuld tillid  

til alle forhandlere - de er alle  

Peugeot-specialister.

ORIGINALE PEUGEOT RESERVEDELE

For at sikre kvalitet og sikkerhed har alle

vores originale Peugeot-reservedele

gennemgået mange tests og kontroller.

Dette sikrer pasform og levetid. Der er to

års reklamationsret på dele og arbejde

udført hos Peugeot-forhandleren.

Besøg Peugeot på internettet. Her finder

du oplysninger om vores modeller, priser,

tilbehør samt mulighed for at besøge hver

enkelt forhandler i Danmark:

www.peugeot.dk

Du kan desuden tilmelde dig vores

nyhedsbrev, hvor du kan få nyheder  

fra Peugeots verden, invitationer til  

events, information om gode tilbud osv.

Du kan også blive fan af Peugeot Danmark

på Facebook, hvor vi har en profil. Her kan

du opleve dugfriske nyheder, særlige

konkurrencer mm.

FOR HANDLERNET 
OG SERVICE

PEUGEOT INTER NET

Informationer og illustrationer i denne brochure er baseret på tekniske  
specifikationer på det tidspunkt, den er fremstillet. Det viste udstyr fås som  
standard eller option afhængigt af udstyrsniveau. Peugeot forbeholder sig ret  
til, inden for rammerne af produktets løbende udvikling, at ændre de tekniske 
specifikationer, udstyr, optioner og farver. Den forhåndenværende teknik og 
billedgengivelse gør det ikke muligt at gengive farverne nøjagtigt. Der tages  
forbehold for evt. trykfejl og ændringer. For yderligere og mere præcise  
informationer henvises til Peugeot-forhandleren. Dette katalog eller dele af det 
må ikke kopieres uden udtrykkelig tilladelse fra Peugeot Danmark.





Trykt i Danmark - juli 2019
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