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Kvalita francouzské výroby a vynalézavost byly značce PEUGEOT 

odjakživa vlastní. Svou tvůrčí energii dnes její inženýři a návrháři 

zaměřují na vývoj designových automobilů, které působí na všechny 

smysly a svým majitelům přinášejí intenzivní prožitky překračující 

hranice samotného řízení.

Dokonalá ergonomie, exkluzivní materiály, neomezené možnosti 

konektivity... každý detail byl promyšlen tak, aby pro vás řízení vozu

bylo nanejvýš příjemné a přirozené.
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VOLNOST BEZ  HRANIC





P OZNEJTE  NOVÉ D IMENZE

Představujeme vám SUV nové generace, které je výkonné, robustní i dynamické zároveň. 

SUV PEUGEOT 5008 je soistikovaný a technologicky vyspělý vůz. Je kompletně navržen, 

aby zapůsobil na všechny vaše smysly a zvýšil vaši akceschopnost. Harmonicky propojuje 

eleganci s praktickým 7místným provedením při zachování vlastností velkého silničního 

automobilu.



ODVÁŽNÉ L IN IE

Moderní silueta SUV PEUGEOT 5008 zaujme na první pohled. 

Sportovní linie zvýšené karoserie, velká precizně zpracovaná kola, 

chromované ozdobné lišty, hliníkové podélné střešní nosiče* a střecha 

Black Diamond** zdůrazňují elegantní vzhled vozu.

*Od úrovně Active.

**Podle zvolené verze k dispozici na přání nebo nelze objednat.
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PŘED Č Í  OČ EK ÁVÁNÍ

Pronikavý pohled SUV PEUGEOT 5008 dokresluje jemně zaoblený tvar předních světlometů  

a světelný LED podpis. Propracovaná maska chladiče s chromovanými lamelami, vertikalita přední 

části a široké otvory sání vzduchu dodávají vozu vzhled divoké šelmy.
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PO STOPÁC H  DOK ONALOS T I

Při pohledu na záď vozu zaujme aerodynamická linie zešikmeného zadního okna dodávající vozu  

sportovní vzhled. Jedinečný styl SUV PEUGEOT 5008 dotváří kresba 3 drápů zadních sdružených LED světel 

integrovaných do lesklého černého pásu, jasně viditelných ve dne i v noci.
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MAXIMÁLNÍ  PROSTOR



INTENZ IVNĚJŠ Í  ZÁŽ ITEK  Z  J ÍZDY

Nechte se unést a vychutnejte si jedinečný zážitek z jízdy na palubě SUV PEUGEOT 5008 

vybaveného high-tech kabinou PEUGEOT i-Cockpit®. Díky kombinaci vyvýšeného 

digitálního sdruženého přístroje a barevného kapacitního dotykového 8" displeje* vidíte 

užitečné informace, aniž byste přestali věnovat pozornost řízení.

*Od úrovně Active.
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Kompaktní kožený volant s integrovanými ovládacími prvky nebo nový typ automatické 

převodovky s elektricky ovládanou volbou převodových stupňů*. Dokonalá ergonomie 

pro ještě intuitivnější řízení zpříjemní chvíle strávené na cestách.

*Podle zvolené verze.

INTU IT IVN Í  Ř ÍZEN Í
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P Ř IP OJENÍ  BEZ  OMEZENÍ

Funkce Mirror Screen** vám umožní ovládat aplikace chytrého telefonu kompatibilní s Apple CarPlay™, MirrorLink® nebo Android Auto  

přímo na dotykovém 8" displeji vozu*. Zároveň můžete využít funkci indukčního bezdrátového dobíjení*** svého telefonu.

*Od úrovně Active.

**Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat. Aplikace MirrorLink®, Apple CarPlay™ nebo Android Auto (k dispozici v průběhu roku 2017) fungují po zastavení vozu i za jízdy; 

za jízdy je ale přístup k některým aplikacím z bezpečnostních důvodů omezen. Mirror Screen nevyžaduje žádnou dodatečnou placenou registraci. Uživatel připojí svůj smartphone pomocí kabelu USB k vozidlu.

Některé soubory, které mohou být bezplatně k dispozici pro váš chytrý telefon, mohou vyžadovat registraci příslušné placené aplikace s certiikátem MirrorLink®, Apple CarPlay™ nebo Android Auto. 

Funkce Mirror Screen funguje na bázi technologie MirrorLink® pro kompatibilní telefony s operačními systémy Android, Blackberry a Windows Phone, technologie Apple CarPlay™ pro telefony se systémem iOS 

a technologie Android Auto pro telefony se systémem Android (vyžaduje předchozí stažení aplikace Android Auto). Podmínkou fungování je aktivovaný tarif u mobilního operátora s přístupem k internetu.  

Více informací na http://www.peugeot.cz/technologie/p=konektivita/

***K dispozici na přání nebo nelze objednat – indukční bezdrátové dobíjení přístrojů kompatibilních s normou Qi.
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PLÁNOVÁNÍ  TR AS

Cestujte s jistotou díky nové navigaci 3D s hlasovým ovládáním*, která zobrazuje 

na dotykovém displeji i na digitální přístrojové desce aktuální informace důležité pro řízení vozu.

*Podle zvolené verze k dispozici na přání nebo nelze objednat.



P ROBUĎTE  SVÉ  SMYSLY

Užijte si pohodlí usazeni v předních sedadlech vybavených osmibodovým masážním 

systémem* a vnímejte dotyk exkluzivních materiálů jako jsou hliník či přírodní kůže**. 

Prostřednictvím systému PEUGEOT i-Cockpit® Amplify* přizpůsobíte atmosféru 

ve voze své náladě: upravte intenzitu doprovodného osvětlení, barvu displejů 

a zvolte jednu ze tří vůní integrovaného osvěžovače vzduchu.

*K dispozici na přání nebo nelze objednat.

**Od úrovně Active (kožený volant).
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MAXIMÁLNÍ  POTĚŠENÍ
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DOK ONALÉ  OZVUČENÍ

Zažijte výjimečnou akustiku vozu a poznejte výhody ozvučení systému Hi-Fi Premium Focal®* 

šířícího zvuk prostřednictvím deseti integrovaných reproduktorů.

*K dispozici na přání nebo nelze objednat.
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PRAKT IC K Ý  INTER IÉR

Funkční a modulární, interiér SUV PEUGEOT 5008 oplývá výbavou pro příjemnější 

cestování: zásuvky*, sluneční clony*, odkládací stolky*, háčky, držáky nápojů 

a dostatek úložného prostoru.

*Podle zvolené verze v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.
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J INÝ  POHLED NA CESTOVÁNÍ

Velká okna a panoramatická otevíratelná střecha* příjemně prosvětlí interiér vašeho SUV PEUGEOT 5008 

a vy se můžete nechat hýčkat v komfortních sedadlech s vícebodovou masážní funkcí*.

*K dispozici na přání nebo nelze objednat.



Podělte se s blízkými o nezapomenutelné zážitky. Přizpůsobte své SUV PEUGEOT 5008 pohodlné 

přepravě spolucestujících s využitím 3 samostatných, posuvných, stejně širokých a sklopných 

sedadel ve druhé řadě nebo díky 2 sklopným a snadno vyjímatelným sedadlům ve třetí řadě.

23

ODL IŠ NÉ  P OJ ET Í  VEL IK OS T I
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MÍSTO P R O ZÁBAVU

Využijte velkého objemu zavazadlového prostoru a uzpůsobte SUV PEUGEOT 5008 svým představám. 

Hands-free otevírání víka* umožní otevřít zavazadlový prostor jediným pohybem nohy pod zadním 

nárazníkem.

*K dispozici na přání nebo nelze objednat.
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SUV PEUGEOT 5008 je obzvlášť variabilní vůz. S mimořádně nízkou nákladovou hranou,  

objemem až 780 l* a možností sklopení sedadla spolujezdce do polohy stolku**  

umožní naložit předměty dlouhé až 3,20 m.

*V koniguraci 5 míst dle normy VDA.

**Pro úroveň Active (při objednání kožených sedadel) a pro úroveň Allure.

SKUTEČNĚ VEL K Ý  P Ř EP R AVNÍ  P R OS TOR



NEPŘEKONATELNÁ RADOST Z  J ÍZDY





CESTOVÁNÍ  BEZ  ZÁBRAN

SUV PEUGEOT 5008 je dynamický, snadno ovladatelný a maximálně 

komfortní vůz s příkladnými jízdními vlastnostmi. Výkonné motory ve spojení 

s automatickou převodovkou EAT8 nejnovější generace*, elektrický posilovač 

řízení a výrazné odlehčení vozu přispívají k vynikajícím jízdním vlastnostem 

a většímu potěšení z jízdy.

*Podle zvolené verze.
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S VOBODA VOLBY

Nechte své SUV PEUGEOT 5008 pracovat za vás a věnujte se pouze řízení. Systém Advanced Grip Control, 

inspirovaný světem vozů s pohonem 4x4, přináší novou funkci Hill Assist Descent Control* (kontrola jízdy ze svahu),  

jež automaticky reguluje rychlost a zaručuje dokonalou kontrolu nad vozem ve strmých svazích**.

*K dispozici na přání nebo nelze objednat.

**Funguje při rychlosti vozidla nižší než 30 km/h a ve svahu se sklonem minimálně 5 %.
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POSTA VTE  S E  VÝZVÁM

Inteligentní systém Advanced Grip Control* v kombinaci s pneumatikami „Mud & Snow“** 

na stylových 18" kolech z lehkých slitin s exkluzivním designem pomůže překonat veškeré 

nástrahy na cestách. Přepnutím ovladače na středové konzole se jízdní vlastnosti vozu 

okamžitě přizpůsobí daným podmínkám.

*K dispozici na přání nebo nelze objednat.

**„Mud & Snow“ (M+S) znamená „Bláto a Sníh“.
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VYSPĚLÉ  TEC H NOLOG IE

SUV PEUGEOT 5008 je vybaveno řadou bezpečnostních prvků jako jsou zesílená struktura 

karoserie, 6 airbagů, ABS či ESP... Lepší orientaci na cestách zajistí multifunkční kamera v horní 

části čelního skla*, 12 ultrazvukových čidel*, radar*  

nebo 2 širokoúhlé kamery 180°*.

*Podle zvolené verze v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.



Ž ÍT  BUDOUC NOS T Í

Užijte si bezstarostnou jízdu s asistenty nejnovější generace: systém rozpoznání dopravního značení (identiikace dopravního značení 

upravujícího nejvyšší povolenou rychlost), Active Safety Brake* (systém automatického nouzového brzdění) s funkcí Distance Alert* 

(upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku), aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu* 

(s možností korekce jízdní dráhy), aktivní systém sledování mrtvého úhlu*, Driver Attention Alert* (systém sledování pozornosti řidiče 

za pomoci kamery umístěné na čelním skle a pohybů volantu), adaptivní tempomat s funkcí Stop (ACC Stop)*... a neméně komfortní a praktické 

parkovací asistenty* (např. Park Assist s automatickým podélným nebo příčným parkováním), které usnadní manévrování ve městě.

*Podle zvolené verze v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.

33



B lueHD i

Dieselové motory BlueHDi Euro 6.2, které SUV PEUGEOT 5008 pohánějí, jsou výkonné a zároveň vynikají nízkými emisemi škodlivin. 

Technologie BlueHDi představuje jedinečné spojení technologie SCR (selektivní katalytická redukce) a iltru pevných částic (FAP) s aditivem. 

Dieselové motory dokáží s touto technologií zásadně snížit spotřebu paliva i emise CO
2
, emise oxidů dusíku jsou nižší o více než 90 % a přítomnost 

nespálených částic ve výfukových plynech dieselových motorů je omezená až na hranici měřitelnosti (o 99,9 %).

1.5 BlueHDi 130 S&S 

Převodovka: MAN6/EAT8

Maximální točivý moment: 300 Nm při 1750 ot./min

Režim otáček: 1750 až 3750 ot./min

Spotřeba ve městě (l/100 km)*: 4,3 – 4,7

Spotřeba mimo město (l/100 km)*: 3,7 – 3,9

Kombinovaná (l/100 km)*: 4,0 – 4,2

Emise CO
2
 (g/km): 105 – 109

EAT8: automatická 8st. převodovka s technologií Quickshift zajišťuje rychlejší 
a dokonale plynulé řazení převodů, které zvyšuje komfort a potěšení při řízení vozu.
S&S: systém Stop and Start.

*Podle směrnice 99/100/CE.
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PureTech

Vzhledem ke kompaktním rozměrům a nižší hmotnosti mají tříválcové benzinové motory PureTech Euro 6.2 lepší provozní charakteristiky.  

Bez kompromisů v oblasti spolehlivosti a odolnosti motoru vám při jízdě poskytnou jedinečné potěšení a prvotřídní výkony.  

Motor 1.2 PureTech 130 S&S získal ocenění „Motor roku 2015–2018“. Může být kombinován s novou automatickou převodovkou EAT8.

1.2 PureTech 130 S&S 

Převodovka: MAN6/EAT8

Maximální točivý moment: 230 Nm při 1750 ot./min

Režim otáček: 1750 až 5500 ot./min

Spotřeba ve městě (l/100 km)*: 6,0 – 6,2

Spotřeba mimo město (l/100 km)*: 4,7 – 4,9

Kombinovaná (l/100 km)*: 5,2 – 5,4

Emise CO
2
 (g/km): 119 – 122

EAT8: automatická 8st. převodovka s technologií Quickshift zajišťuje rychlejší 
a dokonale plynulé řazení převodů, které zvyšuje komfort a potěšení při řízení vozu.
S&S: systém Stop and Start.

*Podle směrnice 99/100/CE.
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PR OSTOR PRO PERSONAL IZAC I

Aby plně uspokojilo požadavky na vaše volnočasové aktivity,  

SUV PEUGEOT 5008 může být dovybaveno množstvím originálního 

příslušenství a doplňků. Cestování se pro vás stane dobrodružstvím 

v pravém slova smyslu.

1. Střešní box (420 l)

2. Tažné zařízení s koulí demontovatelné bez nářadí

3. Nosič kol na tažné zařízení (2 kola) 

4. Chromované kryty vnějších zpětných zrcátek

5. Hliníkové kryty pedálů

6. Alarm a parkovací asistenty
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P ROPRACOVANÉ DO DETAILU

38

Přizpůsobte SUV PEUGEOT 5008 svým představám a vybírejte 

z kvalitních materiálů a barevných kombinací. Vysoká úroveň 

zpracování a elegance prostoupí interiér vašeho vozu.

1

1. Kožené čalounění CLAUDIA černá*

2. Látkové čalounění MECO černá

3. Kombinované látkové čalounění PIEDIMONTE černá

4. Kombinované látkové čalounění EVRON světlá

*K dispozici na přání.
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BARVY KAROSER IE

Výběrem barvy karoserie ze široké škály nabízených barev* 

nejlépe vyjádříte svou osobnost. Je pouze na vás, jak přizpůsobíte 

SUV PEUGEOT 5008 svému vkusu.

DISKY  KOL

Dolaďte i poslední detail a vybavte své 

SUV PEUGEOT 5008 kvalitně zpracovanými 

disky kol* z naší nabídky.

Okrasný kryt
MIAMI 17"

Hliníkový disk
CHICAGO 17"

Bílá Banquise (N)

*Podle zvolené verze v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.
**K dispozici s doplňkem Advanced Grip Control.

(N) nemetalický lak
(M) metalický lak
(P) perleťový lak

*Metalický lak a speciální perleťový  lak bílá Nacré  
jsou k dispozici za příplatek.

Šedá Platinium (M)
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Hliníkový disk
DETROIT 18"

šedý s výbrusem

Hliníkový disk
LOS  ANGELES 18"
šedý s výbrusem**

Hliníkový disk
WASHINGTON 19"

šedý s výbrusem

Bílá Nacré (P) Šedá Artense (M) Šedá Amazonite (M)

Zelená Emerald Crystal (M) Modrá Bourrasque (M)Černá Perla Nera (M)



ZÁRUKA VÝROBCE

Kvalita je u společnosti PEUGEOT prioritou: zázemí 

profesionální sítě, smluvní záruka výrobce 2 roky na díly 

a práci bez omezení počtu najetých kilometrů. Záruka 

na neprorezavění karoserie: 12 let pro osobní a 5 let 

pro užitkové vozy.

PEUGEOT BUTIK

Kompletní řada originálního příslušenství a doplňků 

PEUGEOT navržená na míru vašemu vozu. Ale také 

drobnosti pro osobní potěšení – vaše nebo vašich 

blízkých. 

INTERNET

Objevte internetové stránky PEUGEOT na adrese:  

www.peugeot.cz

PEUGEOT OPTIWAY ZNAMENÁ

•  jistotu optimálně rozvržených nákladů na servis a údržbu 

vašeho vozu 

•  spolehlivost díky službám Peugeot Assistance  

24 h denně / 7 dní v týdnu a hlavně díky odborné síti 

Peugeot v řadě evropských zemí, kde jsou připraveni 

postarat se o váš vůz 

SMLOUVA OPTIWAY GARANCE

•  navazuje na garanční podmínky poskytované 

výrobcem vozu

•  umožňuje využívat rozšířených asistenčních služeb

•  zahrnuje díly a práce potřebné k odstranění všech 

mechanických, elektrických nebo elektronických závad  

po uplynutí smluvní záruky na váš vůz

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 24 měsíců trvání smluvní 

garance vašeho vozu (do 40 000 km ujetých vaším 

vozidlem) na dobu od 36 do 60 měsíců nebo na 40 000 

až 140 000 ujetých kilometrů s možností změny během 

platnosti smlouvy 

SMLOUVA OPTIWAY ÚDRŽBA

•  optimální řešení, jak si prodloužit smluvní záruku 

včetně pravidelných servisních operací 

•  zahrnuje: díly a práce potřebné k odstranění 

mechanických, elektrických nebo elektronických závad 

po uplynutí smluvní záruky a všechny servisní operace 

spojené s pravidelnou údržbou vozu dle doporučení 

výrobce Automobiles Peugeot

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní 

garance vašeho vozu na dobu od 24 do 60 měsíců nebo  

na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů s možností 

změny během platnosti smlouvy

SMLOUVA OPTIWAY SERVIS

•  jednoduché a účinné řešení, jak jezdit v klidu 

a s jistotou a mít pod kontrolou veškeré provozní 

náklady svého vozu, ty plánované i neplánované

•  zahrnuje servisní služby poskytované v řadě evropských 

zemí: díly a práce potřebné k odstranění mechanických, 

elektrických nebo elektronických závad po uplynutí 

smluvní záruky, všechny servisní operace spojené 

s pravidelnou údržbou vozu dle doporučení výrobce 

Automobiles Peugeot, výměnu opotřebovaných dílů 

včetně práce

•  lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní 

garance vašeho vozu na dobu od 24 do 60 měsíců nebo 

na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů s možností 

změny během platnosti smlouvy.

PEUGEOT ASSISTANCE

Se smlouvami Optiway Garance, Optiway Údržba 

a Optiway Servis máte k dispozici rozšířené asistenční 

služby řešící situace nepojízdnosti vašeho vozu, 

a to 24 h denně / 7 dní v týdnu: 

•  oprava nebo odtah nepojízdného vozidla 

do autorizovaného servisu Peugeot,  

pokud nelze závadu odstranit na místě, 

•  zapůjčení náhradního vozidla (až na 4 pracovní dny), 

pokud váš vůz nemůže být opraven během jednoho dne, 

•  ubytování na místě v případě nepojízdnosti vozu 

(až na 3 noci pro řidiče i spolucestující), 

•  návrat nebo pokračování v cestě vlakem 1. třídou nebo  

letadlem v turistické třídě (pokud by cesta vlakem trvala 

déle než 8 hodin).

Rozšířené asistenční služby znamenají i pomoc  

v případě:

• uzamknutí klíčů uvnitř vozu, ztráty klíčů

• natankování špatného paliva či nedostatku paliva

• defektu pneumatiky

Informace a obrazové dokumentace použité v tomto katalogu vycházejí z technických parametrů známých v době tisku dokumentu. Uvedená výbava je v závislosti na verzi výbavou 

základní nebo na přání. V souladu s neustálým vývojem svých výrobků si PEUGEOT vyhrazuje právo změny technických parametrů, základní výbavy, doplňků na přání, barev a potahů 

bez předchozího upozornění. Odstíny uvedené v tomto katalogu mohou být díky reprodukci odlišné od skutečných barev a potahů. Katalog má pouze informativní charakter, není 

smluvním dokumentem. Další upřesnění a dodatečné informace žádejte u svého obchodního zástupce značky PEUGEOT. Katalog ani jeho části nemohou být dále použity bez výslovného 

souhlasu společnosti Automobiles Peugeot.

S vozem PEUGEOT získáte mimo jiné také zázemí a oporu rozsáhlé servisní sítě, která je svou profesionalitou, 
vybavením a kvalitou poskytovaných služeb garantem vaší maximální spokojenosti. Můžete si být jisti, že se 
obracíte na odborníky, kteří rozumí vašim potřebám a jsou schopni je efektivně uspokojit. Jsme spolehlivá značka 
a vaši důvěru si při budování našeho dlouhodobého vztahu zasloužíme. 

PRO VÁŠ KLID A POTĚŠENÍ

PEUGEOT OPTIWAY: SERVISNÍ NÁKLADY POD KONTROLOU*

SERVISNÍ SÍŤ A SLUŽBY



*Podmínky a způsoby využití těchto smluv, záruk 

a servisních služeb jsou uvedeny v příslušných smluvních 

dokumentech, které si můžete vyžádat u svého 

koncesionáře Peugeot.



Razítko koncesionáře

www.peugeot.cz
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