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Het krachtige en slanke design van de nieuwe SUV PEUGEOT 5008 maakt indruk van bij de eerste aanblik.

De elegantie van zijn silhouet, zijn Black Diamond* dak en de afwerking van zijn radiatorrooster met 

verchroomde lamellen onderstrepen op verfijnde wijze de ruime afmetingen.

2 * Als optie, standaard of niet verkrijgbaar naargelang de versie  

DE U ITV IND ING VAN EEN N IEUWE D IMENS IE .  OPNIEUW U ITGEVONDEN VR IJHE ID.
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Geniet alleen of met anderen van een volledig nieuwe rijervaring aan boord van de SUV 

met 7 zitplaatsen* PEUGEOT 5008. Geniet in een hoogwaardige omgeving van 

het uitzonderlijke licht van het panoramische schuifdak**. 

Geniet van een rijgedrag en een geluidscomfort dat niet moet onderdoen voor de grootste reisauto's. 

* Optie
** Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie 



VERBETERDE R IJERVARING .  

Laat uw zintuigen spreken aan boord van de nieuwe PEUGEOT i-Cockpit®: 

het 100% digitale en personaliseerbare head-up display, het 8" capacitieve aanraakscherm*, 

het nieuwe compacte stuur met geïntegreerde bedieningstoetsen en de automatische 

versnellingsbak met elektrische impulsbediening** bieden een unieke rijervaring.
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* Vanaf het niveau Active
** Naargelang de versie

EEN ANDER IDEE  VAN GROOTSHE ID.

Met drie onafhankelijke zetels en een derde rij met twee wegklapbare en uittrekbare* 

zetels configureert u uw nieuwe SUV PEUGEOT 5008 zodat hij comfortabel ruimte biedt 

aan al uw passagiers. Personaliseer uw interieurruimte met onder meer het hifi-geluidssysteem

van Focal®**.
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* Optie 
**Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie



ALLES  DOEN EN  ALLES  ONTDEKKEN .

Transformeer uw moduleerbare SUV naargelang uw wensen en geniet 

van het uitgebreide laadvolume van de koffer.

Leg in de stad uw laatste kilometers af per e-Bike* of e-Kick**, 

dankzij het ingenieuze laadstation “DockStation”***.

* Accessoire: plooibare elektrisch ondersteunde fiets by PEUGEOT
**Accessoire: plooibare elektrisch ondersteunde step op basis van een partnerschap tussen PEUGEOT en MICRO
***Accessoire: laadstation om een e-Bike of e-Kick op te bergen, te bevestigen en tijdens het rijden op te laden.6 7

R IJPLEZ IER .

Dankzij zijn krachtige PureTech- of BlueHDi*-motoren in combinatie met de automatische 

versnellingsbak EAT6 en een opmerkelijke verlichting van het chassis, het koetswerk en 

de uitrustingen, baant PEUGEOT de weg naar een nieuw tijdperk van efficiëntere SUV's.

* Gemengd verbruik: 4,0 tot 6,1 l/100 km – CO2-emissies: 105 tot 140 g/km


