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Peugeot je že 210 let zvest francoski proizvodni tradiciji kakovosti in 

inovativnosti. Dandanes PEUGEOT usmerja vso svojo energijo v 

izdelavo vozil z elegantno oblikovno zasnovo, ki vožnjo spremenijo v 

stimulacijo za vse čute. Ergonomija, materiali, povezljivost ... Vsaka 

najmanjša podrobnost je bila natančno premišljena, da bi vam lahko 

nudili še bolj intuitivne vozniške izkušnje. 

Bolj kot karkoli drugega, vam želimo nuditi svobodo izbire, kajti ljudje 

so od nekdaj bili in vedno bodo v središču naše pozornosti. 
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DRZNA OBLIKOVNA ZASNOVA
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PRENOVA MODERNOST I  

Popestrite svojo zamisel o impozantnem stilu.  

Novi PEUGEOT 5008 s sedmimi sedeži je na eleganten in zrel način prenovil 

svojo že tako moderno obliko karoserije, ter s tem dosegel idealno  

ravnovesje med zmogljivostjo in prefinjenostjo.  

Športno in dinamično držo privzdignjene karoserije dodatno izpostavi 

 kroman okrasni vstavek, ki linijo žarometov na videz podaljša vse do  

zadnjega spojlerja, za dodaten poudarek pa poskrbijo tudi nova 19-palčna 

aluminijasta platišča z diamantno obdelavo "San Francisco"*, ki dodajo  

njegovi atletski postavi piko na "i". 

*Na voljo izključno serijsko pri izvedenki GT Pack, odvisno od države.





8

PREPLET  ST ILSK IH  ZAPOVEDI  P R IH ODNOST I

osvetlitev znamke, se povsem neopazno prilega celoti skupaj z novim odbijačem s kovinskim ščitnikom in stranskimi zračnimi režami v svetleče 

črni barvi. Njegov mačji pogled poudarita prednja žarometa full LED s funkcijo EVS*, ki ju obdajajo dnevne luči v obliki "osvetljenih zob" s kroma-

nim zaključkom.   

Estetsko izpopolnjen in eleganten prednji del novega PEUGEOT 5008, ki ga krasita nova okrasna maska brez okvira in oblikovno prepoznavna 

*Funkcija za osvetlitev v ovinku občutno izboljša vidljivost med zavijanjem. Na voljo serijsko pri izvedenkah GT in GT Pack , odvisno od države.
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PR IVZDIGNJENA DRŽA

novih modernih luči Full LED s 3D učinkom v obliki levjih krempljev, prekritih s prozornim zatemnjenim steklom in kaskadnih smernih kazalnikov. 

Na zadnjem delu se zdi, da je moderna drža novega PEUGEOT 5008 še bolj poudarjena zaradi popolnoma poravnane svetleče črne okrasne letve, 



OJAČANA TEHNOLOGIJA
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POP ESTR ITE  UŽ I TKE  V  VOŽNJ I

Pojačajte svoje užitke za volanom prenovljenega voznikovega mesta PEUGEOT i-COCKPIT® z moderno, inovativno in ergonomsko zasnovo.  

sredinskim zaslonom na dotik HD in novo digitalno instrumentno ploščo v višini oči, ki omogoča visoko kakovosten prikaz informacij, tako da 

boste lahko vse pomembne informacije za vožnjo natančno spremljali brez odmika pogleda s cestišča. Samozatemnitveno notranje vzvratno 

ogledalo brez okvira "Frameless"** poskrbi za pridih funkcionalnosti in estetske dovršenosti.   

**Vzvratno ogledalo brez okvira. Serijsko pri izvedenkah GT in GT Pack.   

Poleg kompaktnega volana za bolj priročno krmiljenje in sedmih klavirskih tipk (Toggles switches)*  je novi PEUGEOT 5008 opremljen tudi z novim  

*Klavirske tipke (Toggles switches)omogočajo lažji dostop do glavnih funkcij za udobje. 
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NAUŽ I J TE  S E  UDOBNEG A S EDENJA

Ko ste udobno nameščeni na školjkastih sedežih AGR* z nastavljivim položajem in funkcijo  

masaže**, lahko uživate v kakovostni končni obdelavi dekorativnih dodatkov in oblazinjenja  

v plemenitih in večnih materialih. 

*Sedeži AGR (Aktion Gesunder Rücken: nemško združenje za zdravje hrbta) Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**Funkcije za električno nastavitev in masažo: serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
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NOVA INSTRUMENTNA PLOŠČA

Nova 12,3-palčna instrumentna plošča v višini oči, ki si jo je možno nastaviti in prilagoditi po meri, se ponaša s še temnejšim črnim zaslonom 

z izboljšano ločljivostjo, da omogoča visoko kakovosten prikaz informacij in optimalno izboljšano prebiranje informaciji po izboru voznika za 

zagotovitev hitrejše odzivnosti.
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NOVI  ZASLON NA DOT IK

Novi sredinski 10-palčni zaslon na dotik visoke ločljivosti*, ki je dobro pregleden in odziven, omogoča dostop do vseh funkcij vozila in vzpostavi-

tev povezave.  

*Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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POVEZLJ IVOST

Za zagotovitev povsem brezskrbnega vodenja je novi sredinski  

10-palčni zaslon na dotik visoke ločljivosti na voljo skupaj s paketom 

povezljive navigacije.  

 

Svoje priljubljene združljive aplikacije lahko prenesete na zaslon na 

dotik po zaslugi funkcije Mirror Screen*, svoj pametni telefon pa lahko 

napolnite** kar na sredinski konzoli.  

Potniki na zadnjih sedežih lahko koristijo dve polnilni vtičnici USB***. 

*Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. Mirror Screen omogoča podvojitev aplikacij s pametnega telefona na  
zaslonu na dotik. Funkcija Mirror Screen deluje prek tehnologije Android Auto (za pametne telefone s sistemom Android), Apple  

CarPlay™ (za pametne telefone s sistemom iOs) ali do maja 2021 prek tehnologije MirrorLink® (za pametne telefone s sistemom  
Android, ki so združljivi s protokolom MirrorLink® in izključno v povezavi z opremo "Peugeot Connect Radio"), če ima uporabnik  

s svojim operaterjem sklenjeno telefonsko naročniško razmerje z internetnim dostopom. Med vožnjo in pri zaustavljenem vozilu,  
odvisno od primera, delujejo izključno te tri certificirane aplikacije. Med vožnjo so nekatere funkcije aplikacij izklopljene. Za dotične 

vsebine, do katerih lahko brezplačno dostopite prek svojega pametnega telefona, je potrebno skleniti naročniško razmerje za  

**Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. - Indukcijsko polnjenje za naprave, združljive s standardom Qi. 
***Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 

aplikacijo, enakovredno certificirani aplikaciji Android Auto, Apple CarPlayTM ali MirrorLink®, ki je na voljo proti plačilu. 



I Z BOLJŠAJTE  KAKOVOST  ZVOKA

Privoščite si visokokakovosten zvok Hi-Fi sistema znamke Focal®* prek desetih vgrajenih zvočnikov,  

ki v vozilu nudijo užitek čistega in razločnega zvoka. Osrednji zvočnik in visokotonske zvočnike pa krasi 

nova barva "Bronze Belem".
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*Francoska znamka Focal® je vodilni proizvajalec sistemov Hi-Fi na svetu. Nizkotonski zvočnik je vgrajen pod sovoznikovim sedežem, tako da ne ovira uporabnosti 
prtljažnega prostora. Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.  
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RAZŠ IR ITE  S I  OBZORJE

Streha Black Diamond*, ki je opremljena s strešnimi prtljažnimi drogovi iz aluminija, poudari mogočno in izčiščeno silhueto  

karoserije. Pomična panoramska streha* vnese v potniški prostor obilo svetlobe in dodatnega udobja, kar čisto vsem potnikov 

zagotovi stimulativna vozniška doživetja.

*Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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IZKORIST ITE  MODULARNOST  . . .

Čeprav ga v njegovi kategoriji uvrščamo med kompaktna vozila, se novi PEUGEOT 5008 ponaša z zelo prostornimi površinami.  

Razporeditev notranjosti je bila zelo pametno optimizirana, da odslej ponuja izjemno bivalnost in (skoraj) brezmejne možnosti za razporeditev 

od 1 do 7 sedežev*. Za drugo vrsto sedežev je na voljo paket za otroke**, ki zajema zložljive mizice in senčnike.  

*Razporeditev notranjosti je poenostavljena po zaslugi posamičnih in preklopnih sedežev v 2. in 3. vrsti (v 3. vrsti so tudi odstranljivi). 
**Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.  



… IN  PROSTORNOST

dpiranje**, ki omogoča odpiranje in zapiranje motoriziranih prtljažnih vrat z enim samim gibom noge.  

*Velika prostornina prtljažnika, ki znaša od 700 dm³ (VDA 210) do 1940 dm³ (VDA 214). Možnost prevoza dolgih predmetov vse do 3,20 metra dolžine po preklopu sovoznikovega sedeža v mizico, odvisno od izvedenke. 
**Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
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Novi PEUGEOT 5008 ponuja tudi zelo prostoren prtljažnik*, do katerega povsem enostavno dostopimo po zaslugi funkcije za prostoročno  

o



ZMOGL JIVOST MED VOŽNJO 
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UP R AVLJAJ TE  S ISTE ME   
ZA  P OM OČ  P R I  VOŽN J I  

Na cesti vas bodo z novim PEUGEOTOM 5008 spremljali številni  

sistemi za pomoč pri vožnji*, kot na primer samodejno zaviranje v sili 

najnovejše generacije** ali razširjeni sistem za prepoznavanje  

prometnih znakov***… 

 

Za brezskrbno vožnjo po mestu pa so vam na voljo sistemi za pomoč 

pri izvajanju manevrov in parkiranju*: vizualna pomoč 360° za parki-

ranje in Park Assist. 

*Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**Zaznavanje pešcev in kolesarjev podnevi in ponoči z opozorilnikom na  

nevarnost naleta. Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
***Zaznavanje prometnih znakov o omejitvi hitrosti in koncu omejitve hitrosti ter 

prometnih znakov Stop, enosmerna cesta, prepovedano prehitevanje ... 
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UŽ ŽNJ I

tempomatom s funkcijo Stop&Go samodejno prilagaja hitrost vozila pred seboj vozečemu vozilu, da ohranja stalno varnostno razdaljo in  

hkrati zadrži ustrezno smer vozila glede na položaj, ki ga je izbral voznik.

*Izključno z menjalnikom EAT8. Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**Sistem vozilo zadrži na voznem pasu v položaju, ki ga je izbral voznik (na levi, na desni ali na sredini voznega pasu). 

IVAJTE  V  POL SAMODEJNI  VO

Priučite se pol samodejne vožnje s paketom "Drive Assist Plus"*. S sistemom za zadržanje vozila na voznem pasu** in prilagodljivim  



VID LJ IVOST  PODNEVI  IN  PONOČ I

Za optimalno odzivnost med vožnjo ponoči ali ob slabši vidljivosti je na voljo infrardeča kamera sistema Night Vision*, ki pred vozilom zazna 

pešce ali živali na oddaljenosti do 200 metrov onstran dometa prednjih žarometov. Sliko nato prikaže v vašem vidnem polju na digitalni  

instrumentni plošči, hkrati pa sproži opozorilni signal.

*Vidljivost ponoči. Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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RA ZŠ IR ITE  PODROČJE  SVOJE  DEJAVNOST I

S tehnologijo Advanced Grip Control* lahko razširite področje svoje 

prilagodite vremenu in razmeram na cesti.  

Na zelo strmih klancih pa vam funkcija Hill Assist Descent Control** 

pomaga nadzorovati hitrost. 

*Optimizirani sistem za krmiljenje spodrsavanja, ki ponuja štiri načine oprijema: normalni, sneg, blato in pesek. 
Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**HADC: sistem za pomoč pri nadzoru hitrosti na strminah. Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

dejavnosti. Lego na cesti svojega novega PEUGEOT 5008 lahko 







UČINKOVITI  MOTORJI



BOD ITE  UČ INKOVIT I

Novi PEUGEOT 5008 je izredno okreten in enostaven za krmiljenje ter nudi vse dinamične zmogljivosti in zvočno udobje velike limuzine za  

daljša potovanja. Opremljen je z bencinskimi motorji PureTech ali dizelskimi BlueHDi zadnje generacije znamke Peugeot, ki imajo pridobljeno 

homologacijo Euro 6d* in so opremljeni s tehnologijo "Stop&Start". 

32

*Novi emisijski standard EURO 6d-Final, v veljavi od januarja 2021.
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OSTAN ITE  UM IRJ ENI

S svojimi učinkovitimi motorji, ki so lahko opremljeni s samodejnim menjalnikom EAT8*, kot tudi 

po zaslugi optimizirane teže in izjemno kratkega obračalnega kroga vam novi PEUGEOT 5008  

ponuja obilo udobja v živahni, okretni in natančni vožnji ter razburljive užitke v vožnji.

*Efficient Automatic Transmission 8. Odvisno od tipa motorja. PEUGEOT 5008 je lahko opremljen z ročnim  
menjalnikom BVM6, odvisno od tipa motorja.





INDIVIDUALIZACIJA  PODOBE



36

IZB ER ITE  DODATKE  ZA  SVOJA P OTOVANJA

Glede na svoje potrebe lahko izberete dodatno opremo, s katero si boste  

poenostavili vožnjo, popestrili doživetja med bivanjem v vozilu ali zaščitili  

Izbor dodatne opreme vam je na voljo na spletni strani: 

https://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/accessoires.  

ST IL  5008

Spoznajte linijo uporabnih in elegantnih dodatkov, ki so bili izdelani po meri za no-

Linija izdelkov "Lifestyle" vam je na voljo na spletni strani 

https://boutique.peugeot.com. 

1
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svojega novega PEUGEOT 5008.  

1. Sedežna prevleka za male živali 
2. Izbor otroških sedežev 
3. Hladilno-grelni modul 
4. Prenosni DVD predvajalnik z 2 paroma slušalk 
5. Nosilec za multimedijske naprav 

vega PEUGEOT 5008. 

1. Termo steklenica 
2. Posoda za hrano iz rastlinskih vlaken 
3. Majica z logotipom v skladnem barvnem odtenku 
4. Obesek za ključe z logotipom 5008 
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POLEPŠAJTE   
SVOJO NOTRANJOST
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Uživajte v kakovostnih materialih, okrasnih šivih in končni obdelavi 

oblazinjenja in dekoracijah, s katerimi lahko opremite svojega novega 

*Serijsko pri izvedenkah ACTIVE / ACTIVE Pack.   
**Serijsko pri izvedenkah ALLURE / ALLURE Pack. 

****Serijsko pri izvedenkah GT / GT Pack. 
*****Za doplačilo pri izvedenkah GT / GT Pack. 
 
 

1

2
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PEUGEOT 5008 in izberite notranjost, ki vam ustreza. 

1. Tkanina MECO* 
2. TEP / tkanina COLYN z zelenimi okrasnimi šivi Mint**  
3. Napa usnje Club v črni Mistral z okrasnimi šivi Tramontane***  
4. TEP / Alcantara® v črni Mistral****  
5. Rdeče napa usnje***** 

***Za doplačilo pri izvedenkah ALLURE / ALLURE Pack / GT / GT Pack. 
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NAJ  VAŠA BARVA  
KAROSER IJE  IZSTOPA 

Izrazite svoj temperament, tako da iz razpoložljive barvne palete 

izberete svoj barvni odtenek. Metallic Copper* 

ZADNJA P IKA  NA i

Če želite dodatno izpiliti videz svojega vozila, lahko izberete eno izmed 

petih posebej dovršenih platišč.
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*Serijsko.  
**Za doplačilo.  

*Serijsko pri izvedenkah ACTIVE / ACTIVE Pack. 
**Serijsko pri izvedenkah ALLURE / ALLURE Pack.  
***Serijsko pri izvedenkah GT.  
****Serijsko pri izvedenkah GT Pack.  

17-palčno lito platišče  
CHICAGO* 

****Povezano z opcijo Black Pack pri izvedenkah GT / GT Pack.



41

Črna Perla Nerra** 

Biserno bela**Modra Célèbes** Rdeča Ultimate** 

Siva Artense** Siva Platinium**

18-palčno lito platišče DETROIT** 
v dvobarvni diamantni obdelavi 

sive barve Storm

18-palčno lito platišče  
DETROIT*** v dvobarvni  

diamantni obdelavi črne barve 
Onyx 

19-palčno lito platišče  
WASHINGTON z diamantno  

obdelavo v črni Onyx Black Mist***** 

19-palčno lito platišče  
SAN FRANCISCO**** v dvobarvni 
diamantni obdelavi nesvetleče 

črne barve Onyx







www.peugeot.si

PRIPOROČA


