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* Gemengd verbruik: 4,8 l/100 km – CO2-emissies: 124 g/km

ULT IEME  AANTREKKINGSKRACHT. GT-PRESTAT IES .

Welkom in een nieuw tijdperk van krachtig en verfijnd design, volledig toegewijd aan het GT-karakter.

Radiatorrooster met gebeiteld dambordpatroon omringd met full LED-koplampen, standaard Black

Diamond dak en verbrede wielkasten onderstrepen een rasecht en slank silhouet: 

de nieuwe SUV PEUGEOT 5008 GT laat niemand onberoerd.  

Dankzij zijn exclusieve 2.0 l BlueHDi 180 S&S*-motor en zijn EAT6 zestraps automatische 

versnellingsbak zet hij indrukwekkende prestaties neer. Design: wielkastverbreders, 

19" banden en tweekleurige gepolijste 'Boston' velgen versterken zijn sportieve uitstraling.
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NIEUWE SUV 5008 GT



VERBONDEN MET  DE  TOEKOMST.

Beleef de toekomst met de uitzonderlijke High-Tech-omgeving van de nieuwe PEUGEOT i-Cockpit®.

Herontdek een instinctieve en intensieve rijstijl met het personaliseerbare digitale head-up display,

het 8" capacitieve aanraakscherm, het compacte stuur met geïntegreerde bedieningstoetsen en de

automatische versnellingsbak met elektrische impulsbediening.
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NIEUWE SUV 5008 GT

EEN ANDER IDEE  VAN GROOTSHE ID.

Laat uw passagiers plaatsnemen in een exclusieve met Nappaleder* beklede omgeving, 

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

zetels. Personaliseer uw interieurruimte met de PEUGEOT i-Cockpit® Amplify en het 

hifi-geluidssysteem van Focal®*.  
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NIEUWE SUV 5008 GT LINE

ALLES  DOEN EN  ALLES  ONTDEKKEN .

U beschikt over de vrijheid om uw moduleerbare SUV te transformeren naargelang 

uw wensen en te genieten van het uitgebreide laadvolume van de koffer. Blijf mobiel tijdens uw

laatste kilometers met de 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

EEN ST IJL .  EEN  KLAUW.

De nieuwe SUV PEUGEOT 5008 GT Line is haarscherp tot in de kleinste details, 

met zijn 18" tweekleurige gepolijste aluminium velgen in mat-look, zijn dubbele verchroomde

uitlaatpijp, zijn led-lichten met 3 klauwen en zijn Perla Nera Zwarte 

buitenspiegels die de emblematische PEUGEOT-leeuw op de grond projecteren.
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