НОВИЙ КРОСОВЕР PEUGEOT 5008
GT LINE — GT

Ласкаво просимо в світ PEUGEOT, де інновації зустрічаються з

Serpollet-Peugeot, використовувала парову тягу й мала три колеса.

04 Новий кросовер PEUGEOT 5008 GT

30 Мобільні рішення

традиційною якістю французького виробництва. Наша мандрівка

Жага до досконалості надихає нас так само, як і 200 років тому.

10 Новий кросовер PEUGEOT 5008 GT Line

32 Advanced Grip Control®

розпочинається більше 200 років тому на ливарні, де випускали

Увесь досвід, набутий протягом цих років, привів нас до цієї миті,

16 PEUGEOT i-Cockpit®

34 Технології та безпека

різноманіття продуктів: від кавомолок до пилок. Жага до інновацій

коли ми представляємо новий кросовер PEUGEOT 5008, третій

20 Зворотній зв'язок

36 Технології двигуна

привела нас до створення нашого першого моторизованого

кросовер PEUGEOT, який за 200 років побачить Україна.

22 Комфорт

38 Персоналізація

транспортного засобу в 1889 році. Розробка отримала назву

СПРАВЛЯЙТЕ ВРАЖЕННЯ

НОВИЙ СПОСІБ МИСЛЕННЯ

ЗАЯВІТЬ ПРО СВОЮ ПРИСУТНІСТЬ

Увійдіть у новий простір з новим кросовером PEUGEOT 5008, що поєднав красу стрімкого дизайну,

Час виділитися з натовпу з новим кросовером 5008 GT. Тільки гляньте, як приголомшливі

новітні технології, комфорт і динаміку хєтчбеку та універсальність, забезпечену сімома окремими

передні фари підкреслюють виразну решітку радіатора. Спортивні нотки в дизайні підкреслює

сидіннями з широкою можливістю налаштувань.

піднятий горизонтальний капот і розширені колісні арки. Елегантний профіль доповнює дах
Black Diamond й алюмінієве оздоблення дахових опор, що простягається до самого заднього
спойлера.
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ПРОЯВІТЬ СВОЮ СУТНІСТЬ

СПРАВЖНІЙ GT

Флагманському кросоверу не бракує елементів дизайну, характерних для автомобілів

Спортивна зовнішність вимагає відповідного двигуна – моделі GT оснащуються спеціаль-

класу GT. Імпозантну статуру моделей GT довершують 18-дюймові диски Los Angeles,

но розробленим 2-літровим двигуном BlueHDi. Він працює в парі з 8-ступінчастою

виготовлені з застосуванням технології діамантової різки. Фірмовий почерк стилю PEUGEOT

коробкою передач EAT8, а за його роботу відповідає новий електричний важіль пере-

можна прослідкувати в багатьох елементах дизайну, включаючи задні LED-фари з ефектом «кігтів».

микання передач, який сам по собі є витвором мистецтва, що забезпечує більше

Спортивну складову підкреслює подвійний хромований вихлоп, посилюючи візуальні враження.

задоволення за кермом. Саме безкомпромісна потужність стверджує, що новий кросовер
5008 GT є вірним своєму імені, будучи справжнім Grand Tourer’ом.
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НАЙКРАЩЕ З УСІХ СВІТІВ

БЕРІТЬ ОДРАЗУ ВСЕ

ЗОВНІШНІСТЬ СПОРТСМЕНА

З новим кросовером PEUGEOT 5008 GT Line можна мати найкраще з усіх світів.

Плекаючи спадок моделей GT, GT Line може похвалитися разючим дизайном

До Ваших послуг спортивний дизайн і потужні дизельні двигуни HDI та BlueHDI. На додачу

передньої частини з решіткою у вигляді «шахів» і full-LED фарами GT Line. Спортивні

Ви можете обирати з-поміж двох автоматичних 8 або 6 ступінчастих коробок передач відповідно до двигуна.

штрихи в дизайні не означають, що наш кросовер забув про своє походження: захисна
панель кольору Lion Grey на передньому бампері, більший кліренс і великий
горизонтальний капот заявляють про серйозність намірів.
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ПОГЛЯД ЗІ СТОРОНИ

ЗАВЕРШЕНА ФОРМА

Лише гляньте, як профіль нашого кросовера довершує оздоблення хромом лінії дверей і оздоблення дверей

GT-стиль легко розпізнати й ззаду: оздоблення вихлопу та значки «GT Line», задні LED-ліхтарі

з нержавійної сталі. GT-стиль доповнює дах Black Diamond і LED-вогні з проекцією логотипу Peugeot, встановлені

та тоновані задні вікна досконало доповнюють одне одного. Стиль і могутня статура кросовера

на дзеркалах заднього виду. А з роллю "Вишеньки на торті" блискуче впораються 18-дюймові литі диски Los Angeles,

PEUGEOT 5008 вкотре доводять, що Ви можете взяти найкраще з усіх світів.

виготовлені з застосуванням технології діамантової різки.
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ПІДКОРІТЬ ДОРОГИ

БІЛЬШЕ ЗАДОВОЛЕННЯ

ЯКІСТЬ БЕЗ КОМПРОМІСІВ

Вдоскональте свої чуття за кермом нового кросовера PEUGEOT 5008. Досліджуйте 100% цифровий світ

У салоні нового кросовера PEUGEOT 5008 Ви пізнаєте нові рівні розкоші: від вишуканого оздоблення шкірою

з інноваційним PEUGEOT i-Cockpit®. Тут за водійську насолоду відповідає ємнісний 8-дюймовий

Nappa Mistral і мідної вишивки подвійним швом Aikinite до оздоблення справжнім дубом передньої панелі

сенсорний екран зі швидкістю реакції, достойною смартфонів, 12,3-дюймовий дисплей на панелі

та панелей на дверях. Насолоду за кермом посилить водійське крісло з системою багатотозонного масажу*

приладів, який можна налаштувати відповідно до потреб водія, та компактне спортивне кермо.

і пакет PEUGEOT i-Cockpit® Amplify з двома режимами – Boost і Relax: лише одне натискання кнопки пробудить Ваші чуття.

18

* Стандартна комплектація для версій GT та GT Line
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ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ MIRROR SCREEN

НАВІГАЦІЯ

Безперебійну взаємодію Вашого смартфона з новим кросовером PEUGEOT 5008 забезпечує технологія Mirror Screen*. Mirror Screen®

З новою навігаційною системою мандрівки стають ще приємнішими. Користуватися нею

охоплює технології Apple CarPlay™, MirrorLink® і Android Auto. Сумісний пристрій дозволить насолоджуватися ключовими

інтуїтивно просто, а ще Ви можете обрати, де саме буде відображатися навігація –

функціями Вашого смартфона на 8-дюймовому ємнісному екрані. Заряджати смартфон можна як через USB-роз’єм,

на 8-дюймовому сенсорному екрані чи на 12.3-дюймовому передньому дисплеї.

так і за допомогою бездротової зарядки в разі сумісності з пристроєм.

* функція Mirror Screen® працює через технології MirrorLink® (для сумісних з MirrorLink® смартфонів на базі Android, Blackberry та Windows), Apple CarPlay™ (для iOS-смартфонів)
чи через Android Auto (для смартфонів на базі Android) у разі наявності підключення до мережі інтернет у пакеті послуг оператора. Завітайте на peugeot.ua, щоб дізнатися більше.
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ЗА МЕЖЕЮ БУДЕННОСТІ

РОЗСЛАБТЕСЯ ТА ОТРИМУЙТЕ НАСОЛОДУ
Подорожі вже не будуть такими, як колись, адже в новому
кросовері PEUGEOT 5008 Ви там ще 6 пасажирів можуть
поринути в справжню розкіш. Розслабитися допоможе водійське
крісло з багатозонним масажем – до Ваших послуг 8 пневматичних
масажних модулів і 5 видів масажу. Вивчати світ навколо допоможе
панорамний дах*, що відкривається, настрій створить атмосферне
освітлення та високоякісна акустична HI-FI-система** Focal®
потужністю 515 ватт, забезпечуючи оптимальну якість звучання.

* Стандартна комплектація для версій GTта GT Line
** Стандартна комплектація для версій GT, опція для версій GT Line
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КОРИСНА МОДУЛЬНІСТЬ

ФОРМУЙТЕ ВЛАСНИЙ ПРОСТІР

Сім індивідуальних шкіряних крісел зроблять поїздку зручною для всіх. Пасажири першого

Простий доступ до разюче великого багажника забезпечує технологія відкриття багажнику

та другого ряду мають повздовжнє регулювання крісел, що дозволить збільшити простір для ніг

Hands Free* - досить просто провести ногою під бампером, аби активувати її. Складіть другий

і нахилити упор поясниці. Третій ряд демонтується і може зберігатися окремо, якщо в ньому немає потреби.

ряд крісел, щоб збільшити об’єм багажного відділення з 952 л до приголомшливих 2150 л.
Довгомірним вантажам теж знайдеться місце – склавши переднє пасажирське сидіння,
Ви зможете вмістити вантаж довжиною до 3.2 м.
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* Standard on GT, optional on GT Line versions

* Стандартна комплектація для версій GTта GT Line
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БІЛЬШЕ МОБІЛЬНОСТІ

СВОБОДА МАНДРІВ

ADVANCED GRIP CONTROL®.
Новий кросовер PEUGEOT 5008 припаде до смаку шукачам пригод,
адже його оснащено технологією Advanced Grip Control®. Автомобіль
може адаптуватися до різноманітних складних умов, серед яких Бруд, Пісок і Сніг.
Функція контролю спуску та підйому Hill Assist Descent Control також входить
у пакет Advanced Grip Control®. Під час спуску під кутом більшим, ніж 5%,
на швидкості меншій, ніж 30 км/год, система зменшить ризик ковзання.
Під час спуску водій контролює кермо і гальма.
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ЗАВЖДИ ПИЛЬНИЙ

АДАПТИВНИЙ КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ

На допомогу водію в усіх версіях прийдуть функції екстреного гальмування з розпізнаванням пішоходів,

Не напружуватися в поїздці допоможе система ACC Stop*. Ця функція адаптивного круїз-контролю

система активного розпізнавання сліпих зон Active Blind Spot Detection*, система контролю дотримання рядності

регулює швидкість автомобіля та відстань до автомобіля попереду, вимагаючи меншого втручання водія.

Active Lane Keeping Assistance*, система автоматичного перемикання ближнього/дальнього

Система автоматично використовує як гальма, так і гальмування двигуном, за потреби зупиняючи автомобіль.

світла PEUGEOT Smartbeam Assistance*
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* Стандартна комплектація для версій GT, опція для версії GT Line

* Стандартна комплектація для версій GT, опція для версій GT Line
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2.0L BlueHDi 180 S&S

2.0L HDI 150

Коробка передач 8-ступінчаста автоматична

Коробка передач 6-ступінчаста автоматична

Максимальний крутний момент

400Нм @ 2000 об/хв

Максимальний крутний момент

370Нм @ 2000 об/хв

0-100 км/год

9.2 секунд

0 - 100 км/год

9.6 секунд

Міський цикл (від л/100 км)

5.3

Міський цикл (від л/100 км)

5.5

Заміський цикл (від л/100 км)

4.7

Заміський цикл (від л/100 км)

4.4

Змішаний цикл (від л/100 км)

4.9

Змішаний цикл (від л/100 км)

4.8

Викиди діоксиду вуглецю СО2 г/км

129

Викиди діоксиду вуглецю СО2 г/км

124

BlueHDi та HDI
Дизельні двигуни BlueHDi Euro 6.2* та HDI Euro 5*, якими оснащується новий кросовер PEUGEOT 5008,
поєднують неабияку потужність і низьку кількість атмосферних викидів. Виняткове поєднання технологій
DPF (Diesel Particulate Filter) для двох двигунів та SCR (Selective Catalytic Reduction) у двигунах
BlueHDi знижує не лише споживання палива, але й викиди СО2 до 129 г/км,
оксидів азоту (NOx) до 90% і до 99.9% твердих часток.

36

* згідно зі стандартами ЄС
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НА ВАШ СМАК
Аби пасувати вимогам Вашого активного стилю життя, новий
кросовер PEUGEOT 5008 можна доповнити різноманіттям
аксесуарів й устаткування. Зробіть кожну подорож пригодою,
підібраною для Вас особисто.

1. Поповнюваний освіжувач повітря
2. Килимок у багажному відділенні
3. Релінги
4. Зйомний фаркоп
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ЯКІСТЬ У НАЙДРІБНІШИХ ДЕТАЛЯХ
Від м’якої тканини з вишуканою мідною вишивкою до повністю
оббитих шкірою крісел – яким би не був матеріал, його було
дбайливо підібрано, щоб Ви насолоджувалися стилем,
зносостійкістю та комфортом.

1. Ефект шкіри Mistral Imila та оздоблення крісел тканиною
2. Повне оздоблення шкірою Nappa Mistral
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ЗАДАВАЙТЕ ТОН
Оберіть колір, що пасує Вашому характерові.
Біла емаль*

Білий перламутр**

Платиновий металік**

Стальний металік**

* Стандартна комплектація
** Опція

Сірий Металік**

Темно-Синій металік**

Смарагдовий металік**

Чорний Металік**

РУХАЙТЕСЯ СТИЛЬНО
Пронизливий дизайн нового кросовера PEUGEOT 5008
органічно доповнять легкосплавні диски виготовлені
за технологією діамантової різки.

18” ‘LOS ANGELES’
Двотонні легкосплавні диски, виготовлені за технологією діамантової різки*
(відсилка до Advanced Grip Control®)
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ТОРГОВО-СЕРВІСНА МЕРЕЖА,
ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ.
Коли Ви обираєте Peugeot, будьте певні, що Ваш автомобіль було спроектовано та побудовано так, щоб забезпечити багато років безвідмовної служби.
Як власник автомобіля Peugeot Ви також можете розраховувати на якісне обслуговування автомобіля в офіційній сервісній мережі Peugeot. Будьте
певні — тут є спеціалісти, які вислухають Ваші зауваження, зрозуміють проблему, швидко й ефективно її усунуть. Ці професіонали мають необхідну
кваліфікацію, спеціальне діагностичне обладнання Peugeot та використовують лише оригінальні запчастини Peugeot.

ДЛЯ ВАШОГО СПОКОЮ ТА ВПЕВНЕНОСТІ.
Гарантія від виробника.
Кожен Новий Peugeot 5008 має гарантію
2 роки без обмеження пробігу. Крім того,
покупець автомобіля може додатково
придбати сервісний контракт, що
передбачає безкоштовне усунення
несправностей протягом дії контракту
або до досягнення певного пробігу. Тобто
цей контракт є сервісною послугою,
аналогічною до гарантії. У такий спосіб,
загальний термін гарантії на автомобіль
може сягати 5 років з обмеженням
пробігу до 100 000 км. Також автомобілі
мають гарантію 12 років від наскрізної
корозії кузова та 3 роки гарантії на
лакофарбове покриття. Звертайтеся до
дилера Peugeot щодо детальніших умов
гарантії.

Допомога в дорозі Peugeot ASSISTANCE.
Всі нові автомобілі Peugeot автоматично
отримують сервіс допомоги в дорозі
Peugeot Assistance. Цей сервіс покриває
всі несправності та неприємності, що можуть
трапитися з вашим автомобілем, і працює
протягом 24 годин на добу, 7 днів на
тиждень, 365 днів на рік. Сервіс допомоги
в дорозі Peugeot Assistance працює
в Україні. Він включає в себе: допомогу
з запуску автомобіля; швидкий ремонт
у дорозі; евакуацію до найближчої офіційної
СТО; якщо швидкий ремонт неможливий;
автомобіль на підміну; консультаційні
послуги i т. д. Даний сервіс працює протягом
дії основної гарантії, проте його дію можна
подовжити за допомогою сервісного
контракту.

Сервіс і піклування про Ваш Peugeot.
Будь ласка, зверніться до сервісної книжки
для контролю технічного обслуговування
Вашого нового Peugeot 108 і перегляньте
графік проходження ТО.

Фінансування від спеціалістів.
Фінансування Peugeot Financial Services
пропонує широкий вибір гнучких,
зрозумілих і вигідних програм для
простої та швидкої купівлі автомобіля.
Спеціалісти фінансового відділу
Peugeot Financial Services допоможуть
обрати найкращий варіант і нададуть
друкований розрахунок усіх необхідних
платежів.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ.
ФІРМОВІ АКСЕСУАРИ Peugeot.
Фірмові аксесуари Peugeot створені спеціально для кожної моделі бренду без жодних компромісів у функціональності чи розмірах. Крім того, всі аксесуари були різнобічно
протестовані, щоб Ви мали впевненість у їхній високій якості.
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Ця брошура не є контрактною пропозицією чи пропозицією купівлі.
Деталі з цієї брошури заборонено використовувати без попереднього погодження з представниками Peugeot.

Інформація, що наведена в цій брошурі, вказана на час і дату, коли брошура готувалася
до друку. Деякі особливості автомобіля можуть бути недоступні в залежності від країни
чи пропонованої на місцевому ринку версії авто. Політикою компанії є безперервне
покращення продукту, тому компанія Peugeot залишає за собою право змінювати
специфікації, опції та кольори в будь-який час. Для більш детальної інформації зверніться
до місцевого дилера чи перегляньте сайт www.peugeot.ua. Фотографії та ілюстрації
в цій брошурі можуть не передавати всю глибину та повноту кольору та відтінків.

www.peugeot.ua

Контакти дилера

