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NOVI 5008
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NOVI PEUGEOT 5008
CENIK IN SERIJSKA OPREMA
Maloprodajna cena z DDV (€)
Veljavnost od 25.10.2022

kW ( KM)

Menjalnik

Standard

ACTIVE PACK

ALLURE PACK

GT

MODELI Z BENCINSKIM MOTORJEM
1.2 PureTech 130 STT

96 (130)

6 st. ročni

€6.4

37.830 €

41.200 €

44.050 €

1.2 PureTech 130 EAT8

96 (130)

8 st. avtomatski EAT8

€6.4

39.830 €

43.200 €

46.050 €

96 (130)

8 st. avtomatski EAT8

€6.4

41.730 €

45.100 €

47.950 €

MODELI Z DIZELSKIM MOTORJEM
1.5 BlueHDi 130 EAT8

Stroški transporta in priprave vozila so vključeni v maloprodajno ceno vozila.
EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) - samodejni 8 stopenjski menjalnik
PureTech je komercialno ime za tehnologijo uporabljeno na vozilih Peugeot, ki uporabljajo bencinski motor nove generacije z
1.2 litra delovne prostornine.
BlueHDi je komercialno ime za tehnologijo uporabljeno na vozilih Peugeot, ki uporabljajo dizelske motorje EURO 6 BlueHDi je
kombinacija filter trdnih delcev (FAP) in filtra za znižanje dušikovih oksidov (NOx).

ACTIVE PACK:

ALLURE PACK → (ACTIVE PACK +):

ESP - sistem za nadzor stabilnosti

Parkirni senzorji spredaj in zadaj

ASR - sistemom za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles

Paket 'Varnost Plus':

ESP - Sistem za dinamični nadzor stabilnosti
Paket 'Varnost':

Samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake (prepoznava video kamera)
Opozarjanje na nevarnost naleta Distance Alert

Samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake (prepoznava video kamera)
Opozarjanje na nevarnost naleta Distance Alert

Opozorilnik na voznikovo nepozornost
Samodejni preklop med dolgimi in zasenčenimi lučmi

3 vrste sedežev - 2 dodatna sedeža v 3 vrsti - 7 sedežnik

Osvetlitev na stropu LED spredaj in zadaj z 2 bralnima lučkama,

6x zračna blazina (sprednje in stranske zračne blazine/stranske zračne zavese v 1, 2 in 3 vrsti)

Dodatno temnjena stranska stekla zadaj

Opozorilo za prekoračitev časa vožnje brez postanka

Notranje oblazinjenje v kombinaciji TEP & Tkanina 'Colyn'

Razširjeno prepoznavanje prometnih znakov in možnost predlaganje hitrosti

Voznikov sedež ročno nastavljiv v ledvenem delu

Aktivni opozorilnik na nenamerno menjavo prometnega pasu (volanski obroč se samodejno odzove)

Navigacijski sistem 3D na ekran na dotik 8'' velikosti

Tempomat / limitator hitrosti

Otroški paket:

Paket Vidljivost:

- zložljive mizice v drugi vrsti sedežev (na naslonu voznikovega in sovoznikovega sedeža)

- samodejno prižiganje dnevnih luči

- senčniki na stranskih steklih v drugi vrsti sedežev

- samodejno delovanje brisalnikov za dež

- varnostno zaklepanje pomika zadnjih stranskih stekel

- zunanja spremljevalna osvetlitev

Možnost zložitve sovoznikovega sedeža v mizico

- notranje samozatemnitveno vzvratno ogledalo

Prostoročni vstop v vozilo in zagon motorja (ADML)

Indirektni nadzor tlaka v pnevmatikah

Obloga dela armaturne plošče in dela stranskih vrat iz tekstila Brumeo

Električna parkirna zavora z sistemom za pomoč pri speljevanju v klanec

Osvetlitev v predelu nog LED

LED prednji žarometi z dnevnimi lučmi LED in vgrajenim smernikom

Aktivni opozorilnik na nenamerno menjavo voznega pasu (volan se zamodejno odzove)

Kljuke vrat v barvi karoserije

Vzdolžni strešni nosilci iz aluminija

Pokrovi stranskih ogledal v barvi Črna Perla Nera

Osvetlitev ogledala v senčnikih

Kromirana prednja maska vozila

18" ALU platišča 'Detroit' Gris Storm briliant + komplet za popravilo predtre pnevmatike

Črne obloge blatniških košev
Obroba nad vrati pri strehi v črni barvi gume
Usnjen volanski obroč

GT → (ALLURE PACK +):

Obloga dela armaturne plošče in dela stranskih vrat v videzu ogljikovih vlaken - CARBON

Navigacijski sistem 3D na ekran na dotik velikosti 10'' HD

Peugeot i-Cockpit® z digitalno instrumentno ploščo v višini oči nad volanskim obročom

Aktivni tempomat s funkcijo ACC 30km/h (ročni menjalnik) in funkcijo STOP (EAT8)

Dvopodročna samodejna klimatska naprava

Aktivni tempomat s funkcijo vožnje po voznem pasu (samo EAT8 menjalnik)

Električno odpiranje prednjih in zadnjih stekel s sekvenčnim pomikom in zaščito proti priprtju

Samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake (prepoznava video kamera + RADAR)

Električna in ogrevana stranska ogledala z vključenim LED smernikom

Prednji žarometi 'Peugeot Full LED Technology'

Centralno zaklepanje z daljincem (2 x daljinec serijsko)

Luči za meglo LED z funkcijo osvetljevanja ovinka

Notranje oblazinjenje v tkanini 'Meco'

Kromirani dekorativni izpušni cevi na zadnji strani vozila

Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiv po višini

Tepihi spredaj in zadaj

3 Vtičnice 12 V (v predelu s priključki, v zadnjem delu konzole in v prtljažniku)

Streha 'Black Diamond' (streha v barvi Noir Perla)

Ekran na dotik 8" z zunanjimi gumbi za hitri dostop

Obroba nad vrati pri strehi v črni barvi

Digitalni radio DAB+ z dvojnim sprejemnikom RCC (USB priključek)

Obroba na stranskih steklih svetleči INOX

4 zvočniki + 2 visokotonska zvočnika

Dinamične funkcije vozila (paket Driver Sport)

Sistem za prostoročno telefoniranje (Bluetooth)

Volan v perforiranem zrnastem usnju in značko 'GT'

Trije posamični sedeži v drugi vrsti z ISOFIX pritrdišči

Notranje oblazinjenje v kombinaciji TEP & Tkanima 'Belomka'

Naslon za roke med prednjimi sedeži z osvetljenim in hlajenim predalom

Počivalo za nogo in pedala iz aluminija

Osvetljen predal pri sovozniku

Obloga dela armaturne plošče in dela stranskih vrat iz Alkantare

Brisalec zadnjega stekla s samodejnim vklopom ob vklopu vzvratne prestave

Zaščita pragov prednjih vrat iz INOX

Zagon vozila z gumbom START

Zaščitna letev na stranskih vratih v črni barvi z vstavki svetlečega INOX

Parkirni senzorji zadaj

Notranje samozatemnitveno vzvratno ogledalo brez okvirja

Opozorilo za nepripet varnostni pas (1 vrsta)

Modra ambientalna osvetlitev LED sredinske konzole (prostori za odlaganje pijače)

Opozorilo za odpenjanje varnostnega pasu med vožnjo (2 vrsta sedežev)

Peugeot Connect Box

Zaščitna letev na vratih v črni barvi

18" ALU platišča 'Detroit' NOIR ONXY briliant + komplet za popravilo predrte pnevmatike

Kromirani vstavek na prednjem blatniku
Zaščita prednjih in zadnjih pragov vrat iz umetne mase
Kamera za vzvratno vožnjo s prikazom pogleda vzvratno na zaslonu na dotik in
pogledom na okolico 180

O

Zložljivi in električni stranski ogledali s spremljevalno osvetlitvijo LED
Mirror Screen
17" ALU platišča 'Chicago' + komplet za popravilo predtre pnevmatike

PEUGEOT 5008
CENIK OPCIJ

Veljavnost od 25.10.2022

Opombe

Koda

Prodajna cena

Maloprodajna cena

brez DDV (EUR)

z DDV (€)

5008 ACTIVE PACK
Alarmna naprava in dodatno zaklepanje
Vlečna naprava (snemljiva brez orodja, ESP s funkcijo kontrole stabilnosti priklopnika)

AB13
AQ01

245,90
614,75

300,00
750,00

Mreža za zadrževanje visokega tovora

NM05

147,54

180,00

UD03

221,31

270,00

WACM

434,43

530,00

WL14

614,75

750,00

WYAF

-139,34

-170,00

YR04
YR07

BREZPLAČNO
204,92

BREZPLAČNO
250,00

Otroški paket:
- zložljive mizice v drugi vrsti sedežev (na naslonu voznikovega in sovoznikovega sedeža)
- senčniki na stranskih steklih v drugi vrsti sedežev

serijsko z opcijo WACM

- varnostno zaklepanje pomika zadnjih stranskih stekel
Ogrevani prednji sedeži
Navigacijska naprava
Brez parkirnih senzorjev spredaj in zadaj

negativna opcija*

Predpriprava za Peugeot Connect Box (lažja naknadna vgradnja)
Peugeot Connect Box (BTA)
Predpriprava za rezervno kolo (komplet za popravilo predtre pnevmatike ni vključen v vozilo)

ZHWR

12,30

15,00

Brezplačna barva: Metalic Copper

LGM0

BREZPLAČNO

BREZPLAČNO

Kovinska barva
Posebna barva (rdeča Ultimate / biserna bela Nacre)
5008 ALLURE PACK
Alarmna naprava in dodatno zaklepanje
Vlečna naprava (snemljiva brez orodja, ESP s funkcijo kontrole stabilnosti priklopnika)

0MM0
0MM6

516,39
614,75

630,00
750,00

AB13
AQ01

245,90
614,75

300,00
750,00

Mreža za zadrževanje visokega tovora
Streha 'Black Diamond' (črna barva Perla Nera)

NM05

147,54

180,00

JD20

286,89

350,00

MO02

655,74

800,00

samo z EAT8

UF02

204,92

250,00

ročni menjalnik

ZVHS

491,80

600,00

samo EAT8 menjalnik

ZVHU

491,80

600,00

WABA
WP29

163,93
147,54

200,00
180,00

WY18

401,64

490,00

WL14
YR04
YR07

614,75
BREZPLAČNO
204,92

750,00
BREZPLAČNO
250,00

ni možno z barvo zunanjosti 9VM0
(Črna Perla Nera)

Motorizirana prtljažna vrata s prostoročnim upravljanjem
- Vključuje Streha 'Black Diamond' (črna barva Perla Nera) - JD20
Napredni Grip Control:
- Optimiziran sistem s 5 načini oprijema
- Nadzor hitrosti med spustom po strmini (Hill Assist Descent Control)
- 18" ALU platišča 'Los Angeles'
- Celoletne pnevmatike z oznako M+S
Paket 'Pomoč vozniku':
- Aktivni tempomat brez funkcije Stop (ročni menjalnik)
- Samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake (prepoznava video kamera + RADAR)
Paket 'Pomoč vozniku':
- Aktivni tempomat s funkcijo Stop (samodejni menjalnik EAT8)
- Samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake (prepoznava video kamera + RADAR)
Ogrevani prednji sedeži
Brezžično polnjenje pametnega telefona
Mestni paket 2:
- Park Assist: aktivna pomoč pri vzdolžnem ali pravokotnem parkiranju
- Visiopark 2: kamera v sprednjem delu vozila in kamera za vzvratno vožnjo s
prikazom pogleda naprej ali vzvratno ter 360-stopinjskim pogledom na okolico
vozila iz ptičje perspektive na zaslonu na dotik
Navigacijski sistem 3D, ekran na dotik velikosti 10'' HD (visoka resolucija)
Predpriprava za Peugeot Connect Box (lažja naknadna vgradnja)
Peugeot Connect Box (BTA)
Predpriprava za rezervno kolo (komplet za popravilo predtre pnevmatike ni vključen v vozilo)

ZHWS

12,30

15,00

Temno usnjeno oblazinjenje 'Nappa Mistral'

ni možno z UF02

8DFX

1393,44

1700,00

Brezplačna barva: Metalic Copper
Kovinska barva
Posebna barva (rdeča Ultimate / biserna bela Nacre)

LGM0
0MM0
0MM6

BREZPLAČNO
516,39
614,75

BREZPLAČNO
630,00
750,00

Zgoraj navedene opcije so lahko v določenih primerih nerazpoložljive. O razpoložljivosti opcij se seznanite z vašim pooblaščenim prodajalcem vozil.

PEUGEOT 5008
CENIK OPCIJ

Veljavnost od 25.10.2022

Opombe

Koda

Prodajna cena

Maloprodajna cena

brez DDV (EUR)

z DDV (€)

5008 GT
Alarmna naprava in dodatno zaklepanje

AB13

245,90

300,00

Vlečna naprava (snemljiva brez orodja, ESP s funkcijo kontrole stabilnosti priklopnika)

AQ01

614,75

750,00

serijsko z notranjostjo 8DFX ali 8DFJ

EN48
NM05

81,97
147,54

100,00
180,00

vključuje MO02, ni možno z UF02

KK01

655,74

800,00

MO02

368,85

450,00

N101

983,61

1200,00

OK02

1024,59

1250,00

UF02

204,92

250,00

UN02

721,31

880,00

ni možno z 8DFX in 8DFJ

WABA

163,93

200,00

serijsko z notranjostjo 8DFX ali 8DFJ

WABE

1065,57

1300,00

WP29

147,54

180,00

WY18

401,64

490,00

negativna opcija*

YR04

-163,93

-200,00

serijsko z opcijama KK01 in UF02

ZHWT

12,30

15,00

Dekoracija armaturne plošče iz temnega lesa lipe
Mreža za zadrževanje visokega tovora
Paket opreme 'Black Pack':
- Temno kromirana maska, logotip 'leva' in emblem peugeot na zadnji strani
- Vstopna in izstopna zaščita v sivi barvi
- Obroba na strehi in vstavek v blatniku v svetleče črni
- Strešni nosilci v črni Satin barvi
- Obrobe stekel in stranske zaščite na spodnjem delu vrat v srnasto črni barvi plastike
- 19'' ALU platišča Washington (barva črna Onyx)
- Obroba zadnjega odbijača v črni briliant
Prtljažna vrata s prostoročnim upravljanjem
Night Vision (radar za zaznavanje objektov pred vozilom ponoči)
Električno krmiljeno panoramsko strešno okno z možnostjo odpiranja, zastorom s električnim
pomikom in modro LED osvetlitvijo in spremljevalna osvetlitev v stranskih zunanjih ogledalih z
odsevom logotipa
Napredni Grip Control:
- Optimiziran sistem s 5 načini oprijema
- Nadzor hitrosti med spustom po strmini (Hill Assist Descent Control)
- 18" ALU platišča 'Los Angeles'
- Celoletne pnevmatike z oznako M+S
Sistem Hi-Fi Premium FOCAL®:
- Ekskluzivna tehnologija FOCAL® - 10 zvočnikov
- Nizkotonski in srednjetonski zvočniki z visoko kakovostjo reprodukcije: tehnologija Polyglass
- Nizkotonski zvočniki TNF: tehnologija obrnjenih kupol iz aluminija
- Globokotonski zvočnik: tehnologija trojne tuljave Power FlowerTM 200 mm
- Aktivni 12-kanalni ojačevalnik / 515 W: hibridna tehnologija razreda D/razreda AB
- zvočno izolacijska laminirana prednja stekla
Ogrevani prednji sedeži
Električni paket:
- Električno nastavljiv voznikov sedež (8 smeri) + 2 spominski funkciji za shranjevanje nastavitev
- Električna nastavitev ledvenega dela za voznika in sovoznika
- Mehansko nastavljiv sovoznikov sedež
- Mehansko nastavljiva dolžina sedalnega dela za voznika in sovoznika
- Ergonomski AGR sedeži
Masažni paket:
- Prednji sedeži z večtočkovnim masažnim sistemom (8 masažnih zračnih blazinic in 5 programov)
- Ogrevani prednji sedeži z električno nastavljivo oporo v ledvenem delu (4 smeri)
Brezžično polnjenje pametnega telefona
Mestni paket 2:
- Park Assist: aktivna pomoč pri vzdolžnem ali pravokotnem parkiranju
- Visiopark 2: kamera v sprednjem delu vozila in kamera za vzvratno vožnjo s
prikazom pogleda naprej ali vzvratno ter 360-stopinjskim pogledom na okolico
vozila iz ptičje perspektive na zaslonu na dotik
Predpriprava za Peugeot Connect Box (lažja naknadna vgradnja)
Predpriprava za rezervno kolo (komplet za popravilo predrte pnevmatike ni vključen v vozilo)
19'' ALU platišča SAN FRANCISCO (barva Črna Onxy MAT) + predpriprava za rezervno kolo
(komplet za popravilo predrte pnevmatike ni vključen v vozilo)
Paket usnjenega oblazinjenja 'Nappa Mistral':
- Električni in masažni paket
Paket usnjenega oblazinjenja 'Rdeče Nappa usnje':
- Električni in masažni paket
Brezplačna barva: Metalic Copper
Kovinska barva
Posebna barva (rdeča Ultimate / biserna bela Nacre)

vključuje opcijo WABE
vključuje opcijo WABE

ZHWV

286,89

350,00

8DFX

2254,10

2750,00

8DFJ

2475,41

3020,00

LGM0
0MM0
0MM6

BREZPLAČNO
516,39
614,75

BREZPLAČNO
630,00
750,00

* Negativna opcija se obračuna v primeru pomanjkanja delov v proizvodnji

Zgoraj navedene opcije so lahko v določenih primerih nerazpoložljive. O razpoložljivosti opcij se seznanite z vašim pooblaščenim prodajalcem vozil.

PEUGEOT 5008
BARVE in NOTRANJOSTI
NIVO OPREME

ALLURE PACK

ACTIVE PACK

Oblazinjenje

GT
TEP &

Tkanina

TEP & Tkanina

Usnje

'Meco'

'Colyn'

'Nappa'

Mistral

Mistral

Mistral

V1FX

48FQ

8DFX

73FH

0JFI

TEP & tkanina

Alcantara®

Belomka

Mistral
'Glanon'

Usnje

Usnje

'Nappa'

'Nappa'

Mistral

Rdeče

8DFX

8DFJ

KOVINSKE BARVE
Siva Artense
Siva Platinium
Metallic Copper
Modra Celebes
Črna Perla Nera

F4M0
VLM0
LGM0
SYM0
9VM0

m
m
l
m
m

m
m
l
m
m

m
m
l
m
m

m
m
l
m
m

m
m
l
m
m

m
m
l
m
m

m
m
l
m
m

POSEBNE BARVE
Bela Nacré

N9M6

m

m

m

m

m

m

m

JD20

m

m

l

l

l

STREHA 'BLACK DIAMOND'
Črna Perla Nera */** (opcija na ALLURE PACK)

* Na voljo z vsemi barvami razen s Črna Perla Nera - 9VM0
** STREHA 'Black Diamond' serijska oprema na GT

m

l

l : Serijsko

m : Opcija

- : Ni na voljo

BARVE ZUNANJOSTI

KOVINSKE BARVE

POSEBNE BARVE

Metallic Copper - LGM0
SERIJSKA BARVA

Siva Artense - F4M0

Bela Nacré - N9M6

Siva Platinium - VLM0

Črna Perla Nera - 9VM0

Modra Celebes - SYM0

NOTRANJOSTI

ACTIVE PACK
Tkanina 'Meco' Mistral - V1FX

GT
(Opcijsko)
TEP & Alcantara® Mistral 'Glanon' - 0JFI

17" ALU platišča
'CHICAGO'

18" ALU platišča
'DETROIT'
(GRIS Storm Briliant)

ALLURE PACK / GT
(opcijsko)
Usnje 'Nappa' Mistral - 8DFX

ALLURE PACK
TEP & Tkanina 'Colyn' Mistral - 48FQ

GT
(opcijsko)
Usnje 'Nappa' Rdeče - 8DFJ

GT
(SERIJSKO) TEP & tkanina 'Belomka' - 73FH

PLATIŠČA

18" ALU platišča
'DETROIT'
(Noir ONXY Briliant)

19" ALU platišča
'SAN FRANCISCO'

19" ALU platišča
'WASHINGTON'

18" ALU platišča
'LOS ANGELES'

PEUGEOT 5008
TEHNIČNI PODATKI - BENCINSKI MOTOR
BENCINSKI MOTOR
1.2L PureTech 130 S&S BVM6
Prostornina (cm3)
Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min)

SPLOŠNO

1.2L PureTech 130 EAT8

1.199

1.199

96 (130) / 5500

96 (130) / 5500

Emisijski standard

EURO 6.4

EURO 6.4

Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min)

230 / 1750

230 / 1750

Menjalnik

Pnevmatike

Največja hitrost (km/h)

MB6

EAT8

6 stop. ročni

8 stop. avtomatski

215/65 R17

215/65 R17

225/55 R18

225/55 R18

205/55 R19

205/55 R19

188

188

Pospeški (sekunde)
ZMOGLJIVOSTI
samo z voznikom

PORABA GORIVA IN
EMISIJE
- standard WLTP*

• 1000 m z mesta

31,4

31,7

• 0 do 100 km/h

9,9

10,2

Odzivnost (sekunde)
• 80 do 120 km/h v predzadnji prestavi

10,8

• 80 do 120 km/h v najvišji prestavi

13,6

7,2 (v načinu Drive)

Kombinirana poraba (l/100 km)

5,8 - 7,1

6,1 - 7,2

Kombinirana vožnja - Emisije CO2 (g/km)

133 - 162

138 - 165
56

Prostornina posode za gorivo (l)

4,641

Skupna dolžina

1,844 / 1,906 / 2,098

Širina karoserije v predelu kljuk / zložena / razprta zun. ogledala
MERE (m)

Višina vozila, pripravljenega za vožnjo (s polnimi posodami tekočin)**

1,646

Medosna razdalja

2,840
0,926 / 0,875

Previs spredaj / previs zadaj
Kolotek spredaj / Kolotek zadaj na sredini kolesa (na tleh)
PRTLJAŽNI PROSTOR
TEŽA (kg)
AERODINAMIKA

1,593 / 1,601 pri 17" - 1,579 / 1,587 pri 18" - 1,601 / 1,610 pri 19"
780 dm3 / 1060 litra

Prostornina prtljažnika po VDA 210 (dm3) / tekočinski litri (l)
Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin in voznikom 75 kg)

1.429

1.430

Površina zračnega upora SCx (m²)

0,785

0,785

** S strešnimi prtljažnimi drogovi
* Navedeni homologacijski podatki so informativne narave. Glede na vozilo in naročene opcije lahko podatki odstopajo od navedenega.

*Prikazani podatki (kombinirane vrednosti) o porabi goriva in emisij osnaževal znanjega zraka CO2 so določeni v skladu z novim globalno usklajenim preskusnem postopku za lahka vozila Worldwide harmonized Light
vehicle Test Procedure WLTP - Uredba EU 2017/948. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEDC). Najnovejši globalno usklajeni poskusni postopek za homologacijo vozil
WLTP omogoča dostop do bolj natančnih podatkov, saj upošteva specifikacije vsakega posameznega vozila vključno z vso opcijsko opremo, ki lahko občutno vpliva na porabo goriva in emisije CO2. Vrednosti ne
upoštevajo zlasti uporabe in pogojev vožnje, opreme ali možnosti in se lahko razlikujejo glede na obliko pnevmatik. Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili povezanih
davkov in dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij CO2, saj so za odmero le-teh lahko predpisani tudi drugi standardi.

PEUGEOT 5008
TEHNIČNI PODATKI - DIZELSKI MOTOR
DIZELSKI MOTOR
1.5L BlueHDi 130
EAT8
1.499

Prostornina (cm3)

96 (130) / 3750

Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min)

SPLOŠNO

Emisijski standard

EURO 6.4

Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min)

300 / 1750
EAT8

Menjalnik

8 stop. avtomatski
215/65 R17
225/55 R18

Pnevmatike

205/55 R19
190

Največja hitrost (km/h)
Pospeški (sekunde)
ZMOGLJIVOSTI
samo z voznikom

• 1000 m z mesta

33,2

• 0 do 100 km/h

11,8

Odzivnost (sekunde)
• 80 do 120 km/h v predzadnji prestavi

8,4 (v načinu Drive)

• 80 do 120 km/h v najvišji prestavi
PORABA GORIVA IN
EMISIJE
- standard WLTP

Kombinirana poraba (l/100 km)

4,8 - 6,0

Emisije CO2 (g/km)

128 - 157
53

Prostornina posode za gorivo (l)

4,641

Skupna dolžina

1,844 / 1,906 / 2,098

Širina karoserije v predelu kljuk / zložena / razprta zun. ogledala
DIMENZIJE (m)

Višina vozila, pripravljenega za vožnjo (s polnimi posodami tekočin)*

1,646

Medosna razdalja

2,840
0,926 / 0,875

Previs spredaj / previs zadaj
Kolotek spredaj / Kolotek zadaj na sredini kolesa (na tleh)
PRTLJAŽNIK
TEŽA (kg)
AERODINAMIKA

1,593 / 1,601 pri 17" - 1,579 / 1,587 pri 18" - 1,601 / 1,610 pri 19"

Prostornina prtljažnika po VDA 210 (dm3) / tekočinski litri (l)

780 dm3 / 1060 litra

Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin in vključenim voznikom 75 kg)

1.536

Površina zračnega upora SCx (m²)

0,786

** S strešnimi prtljažnimi drogovi
* Navedeni homologacijski podatki so informativne narave. Glede na vozilo in naročene opcije lahko podatki odstopajo od navedenega.
*Prikazani podatki (kombinirane vrednosti) o porabi goriva in emisij osnaževal znanjega zraka CO2 so določeni v skladu z novim globalno usklajenim preskusnem postopku za lahka vozila Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure WLTP Uredba EU 2017/948. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEDC). Najnovejši globalno usklajeni poskusni postopek za homologacijo vozil WLTP omogoča dostop do bolj natančnih podatkov, saj
upošteva specifikacije vsakega posameznega vozila vključno z vso opcijsko opremo, ki lahko občutno vpliva na porabo goriva in emisije CO2. Vrednosti ne upoštevajo zlasti uporabe in pogojev vožnje, opreme ali možnosti in se lahko razlikujejo glede
na obliko pnevmatik. Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili povezanih davkov in dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij CO2, saj so za odmero le-teh lahko predpisani tudi drugi
standardi.

PEUGEOT 5008
DIMENZIJE PRTLJAŽNEGA PROSTORA

PEUGEOT 5008
DIMENZIJE

ZUNANJE MERE
Dolžina (mm)
Širina (mm)
Višina brez strešnih prtljažnih drogov/z njimi (mm)
Medosna razdalja (mm)
Prednji/zadnji previs (mm)
Prednji/zadnji kolotek (mm)
Kot prednjega/zadnjega odbijača (stopinje)
Višina podvozja (mm)
Premer obračalnega kroga med pločniki (m)

4641
1844
1640 / 1646
2840
926 / 875
1593 / 1601
19 / 28
236
11,2

ZUNANJE MERE ZA GARAŽNE HIŠE
Dolžina z vlečno napravo (mm)
Dolžina z odprtimi prtljažnimi vrati (mm)
Širina z odprtimi prednjimi/zadnjimi vrati (mm)
Širina z razprtimi/preklopljenimi zunanjimi ogledali (mm)
Višina z odprtim pokrovom motornega prostora (mm)
Višina z odprtim prtljažnikom (mm)

4740
5150
3617 / 3657
2098 / 1906
1936
2048

NOTRANJE MERE
Število sedežev
Širina v višini komolcev spredaj/zadaj/3. vrsta (mm)
Širina v višini ramen spredaj/zadaj/ 3. vrsta (mm)
Višina do stropa spredaj/zadaj/3. vrsta (mm) (1)
Razdalja med prednjim naslonjalom in pedali (mm)
Razdalja med prednjim naslonjalom in sedežno klopjo (mm)
Razdalja med 2. in 3. vrsto sedežev (mm)
PRTLJAŽNIK, ODLAGALNA MESTA IN REZERVOAR
Dolžina do 2. vrste sedežev (mm)
Dolžina do 3. vrste sedežev (mm)
Največja dolžina tovornega prostora (mm)
Širina med blatniškimi koši (mm)
Višina do zadnje police/do stropa (mm) (1)
Odprtina prtljažnika, višina/širina (mm)

5/7
1487 / 1505 / 1264
1453 / 1432 / 1198
915 / 912 / 820 (847 / 843 / 820)
816
897
770

1153
345
3171
1172
553 / 931 (895)
820 / 1120

Minimalna prostornina prtljažnika (dm3 VDA 210) (2)

780

Maksimalna prostornina prtljažnika (dm3 VDA 214) (2)
Skupna prostornina odlagalnih mest v potniškem prostoru (litri)
Prostornina rezervoarja za gorivo (litri)

1940

(1) Vrednost v oklepajih: s panoramskim strešnim oknom (za doplačilo)
(2) Izmerjeno po metodi VDA z merami 200x100x50 mm.

38
56

PEUGEOT 5008
CENIK STORITEV OPTIWAY
OPTIWAY JAMSTVO*
km
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000

36 mesecev
246 €
291 €
386 €
526 €
621 €
811 €
1.057 €
1.297 €
1.700 €
1.884 €

48 mesecev
330 €
391 €
520 €
699 €
828 €
1.085 €
1.415 €
1.739 €
2.276 €
2.522 €

60 mesecev
408 €
486 €
654 €
878 €
1.040 €
1.353 €
1.767 €
2.170 €
2.841 €
3.154 €

OPTIWAY OSNOVNI SERVIS*
km
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000

36 mesecev
939 €
1.185 €
1.459 €
1.761 €
2.304 €
2.701 €
3.305 €
4.082 €
4.675 €

48 mesecev
1.381 €
1.801 €
2.086 €
2.393 €
2.936 €
3.277 €
3.892 €
4.753 €
5.357 €

60 mesecev
1.638 €
2.220 €
2.572 €
2.958 €
3.400 €
3.830 €
4.485 €
5.452 €
6.084 €

OPTIWAY RAZŠIRJENI SERVIS*
km
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000

36 mesecev
1.040 €
1.515 €
1.951 €
2.483 €
3.461 €
4.166 €
5.060 €
6.173 €
7.113 €

48 mesecev
1.650 €
2.119 €
2.555 €
3.098 €
4.099 €
4.714 €
5.592 €
6.760 €
7.705 €

60 mesecev
2.108 €
2.505 €
3.042 €
3.724 €
4.585 €
5.357 €
6.257 €
7.521 €
8.505 €

OPTIWAY JAMSTVO vključuje tudi storitve Peugeot Assistance.
OPTIWAY OSNOVNI SERVIS poleg jamstva vključuje tudi storitve Peugeot Assistance in redne vzdrževalne servise.
OPTIWAY RAZŠIRJENI SERVIS poleg jamstva vključuje tudi storitve Peugeot Assistance in redne vzdrževalne servise in
zamenjavo obrabnih delov.
Opomba: * Obdobje trajanja pogodbe, predstavljeno v mesecih že vključuje dvoletno pogodbeno garancijo. Cene že
vključujejo 22% DDV. Cene in opisi so informativne narave. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in opisov brez
predhodne najave. Podrobnejše informacije o STORITVI OPTIWAY so na voljo pri pooblaščenih serviserjih Peugeot.
www.peugeot.si

MREŽA IN STORITVE

ZA VAŠO BREZSKRBNOST

PEUGEOT ASSISTANCE
V primeru okvare vozila,
prodanega v Sloveniji, ki se
pripeti na področju
Slovenije, Evropske Unije
ali ene od naslednjih
držav: Švice, Bolgarije,
Romunije, Makedonije,
Monaka, Norveške, San
Marina, Gibraltarja,
Islandije, Izraela, Azorskih
otokov, Madeire, Andore,
Liechtensteina in Turčije,
bodo uporabniki poleg
storitev vleke in popravila,
omenjenih v garancijski
pogodbi, lahko koristili tudi
dodatno storitev prevoza
in/ali prenočišča, pod
pogojem, da pokličejo na
brezplačno telefonsko
številko PEUGEOT
ASSISTANCE 080-1-307
(na območju Slovenije) ali,
če se nahajajo v tujini, na
številko +386-1-2004-260,
vsak dan, 24 ur na dan.

PEUGEOT STORITVE
OPTIWAY
Jamstvo, osnovni servis in
razširjeni servis so paketi
prilagojeni posameznim
uporabnikom, ki jim
omogočajo brezskrbno
vožnjo. V odvisnsoti od
vrste pogodbe obsega od
pomoči na cesti do
popravila vozila, od
zamenjave obrabnih delov
do vzdrževanja. Sami
izberete le obseg posegov
na vašem vozilu in vedno
pridobite Peugeotovo
garancijo kakovosti. Pred
vami se odpre svobodni
prostor brez omejitev.

BUTIK PEUGEOT
Celovita ponudba dodatne
opreme in originalne opreme
Peugeot , ki je zasnovana
posebej za vaše vozilo. Oglejte si
tudi katalog, v katerem so
predstavljeni Peugeotovi izdelki in
dodatna oprema z znakom
Peugeot in jih izberite zase ali za
darilo. Izbor originalnih
nadomestnih delov Peugeot.
Kakovost , varnost in zanesljivost
je zajamčena, saj je zaradi vaše
varnosti vsak originalni
peugeotov nadomestni del
testiran in strogo preverjen.
Nadomestni deli in delo, ki je bilo
opravljeno v servisni mreži
Peugeot, imajo enoletno jamstvo.

GARANCIJA PEUGEOT(I)
Pri Peugeotu je kakovost tudi
stanje duha: prednosti v
mreži njegovih prodajalcev in
serviserjev, splošna –
pogodbena dvoletna
garancija, 2-letna garancija
na barvo in 12-letna garancija
proti prerjavenju karoserije(I).
PEUGEOT INTERNET
Poiščite Peugeotove spletne
strani na internetu, vtipkajte
naslov:
http://www.peugeot.si
Mednarodna spletna stran je
dostopna tudi neposredno:
http://www.peugeot.com

*5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in jamstvo OPTIWAY za 3. , 4. in 5. leto ali 100 000 km, karkoli se zgodi prej in velja ob
nakupu s Peugeot financiranjem.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
prometa prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona,
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Več informacij o porabi goriva je na voljo na strani s tehničnimi podatki. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete
v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2 zunanjega zraka, ki ga lahko pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani
www.peugeot.si.
Slike naj služijo le za orientacijo, saj tisk ne more poustvariti dejanskih barv vozil in sedežnih prevlek.
POOBLAŠČENI PRODAJALEC PEUGEOT VOZIL :

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene redne cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Podrobne
informacije o cenah in ponudbi, dobite pri pooblaščenih trgovcih Peugeot. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov,
zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah brez predhodnega obvestila.

