
NOVÝ PEUGEOT 5008





OBJEVOVAT
PROŽÍVAT

SDÍLET
Život se skládá z neopakovatelných okamžiků a cest, které nás 

sbližují. PEUGEOT si toho je vědom, a proto stvořil nový model 

5008, který pro vás bude nevyčerpatelným zdrojem inspirace  

a vzájemného souznění.  

Prostřednictvím svého elegantního designu, variabilního interiéru, 

velkorysé prostornosti a ergonomicky uspořádaného místa řidiče 

vám nový PEUGEOT 5008 umožní objevit kouzlo cestování.





Nový PEUGEOT 5008 je kompaktní jednoprostorový vůz ladných 

a výrazně tvarovaných křivek. Zaujme vás svým osobitým 

charakterem a elegantní siluetou, novou přední maskou, která 

hrdě nese nové stylové rysy značky, nepřehlédnutelnou světelnou 

identitou a velkoryse prosklenou kabinou.  

UKÁZAT  
SVŮJ STYL



ZAŽÍT NOVOU 
ZKUŠENOST
Cestujte jinak a na palubě nového vozu 5008 společně prožívejte 

výjimečné okamžiky!  Zvýšená pozice při řízení a velké čelní sklo 

ve vás vyvolají příjemný pocit jistoty a bezpečí. Volant má po-

dobný sklon jako ve voze hatchback a řízení je citlivé a pohodlné. 

Díky promyšlené ergonomii místa řidiče jsou všechny ovladače 

přesně tam, kde je čekáte, a údaje na přehledných ukazatelích 

jsou dobře čitelné. Mírně nakloněná palubní deska z kvalitních 

materiálů navazuje na dynamické křivky a styl exteriéru vozu.





OBJEVIT  
KOUZLO 
CESTOVÁNÍ 
Výlet s přáteli, schůzka ve městě nebo dlouhá cesta na dovolenou…   

v novém voze 5008 pro vás každý ujetý kilometr bude potěšením! 

Nový model 5008 s propracovanými křivkami karoserie a příkladnými jízdními 

vlastnostmi vám při řízení nabídne pocity, na které jste zvyklí za volantem verze 

hatchback, a současně si budete užívat prostornosti a komfortu kompaktního 

vozu typu MPV. 







OBDIVUHODNÝ 
VÝHLED

Zapomeňte na stísněné a uzavřené prostory: nastupte do vozu 5008 

a rozhlédněte se! S panoramatickou střechou* a velkým čelním sklem 

má nový vůz 5008 celkem 3,39 m2 prosklených ploch a všichni cestující 

si tak mohou užívat úžasných výhledů do okolí, prostornosti a příjemně 

osvětleného interiéru, který významně zvyšuje celkový komfort cestování.

Kompaktní ale současně i prostorný PEUGEOT 5008 pečuje o pohodlí 

všech svých pasažérů. Nechte se obklopit jeho velkorysým interiérem 

-  každá cesta pro vás napříště bude už jen příjemným zážitkem!

V kabině najdete řadu inteligentních řešení a úložných prostorů: chlazená 

přihrádka ve středovém panelu o objemu 10,5 l se dvěma držáky na láhve, 

přihrádka pod volantem, kapsy ve dveřích, schránky pod podlahou 

a využité obložení zavazadlového prostoru ve 3. řadě* sedadel.  Jistě 

oceníte i praktické vyklápěcí stolky na zadní straně předních sedadel, 

které nijak neomezují prostor pro nohy. Za příplatek máte k dispozici 

také dokonale integrovaný multimediální systém, s nímž žádná cesta 

nebude dostatečně dlouhá…  Sestava zahrnuje dvě barevné 7’’ obrazovky 

zabudované do předních opěrek hlavy, propojovací panel, do kterého lze 

připojit všechny typy audio/video zařízení, a dvoje bezdrátová sluchátka 

Bluetooth®. Pro třetího cestujícího je možné připojit ještě jedna dodatečná 

sluchátka. Herní konzoli a multimediální výbavu můžete uschovat do 

schránek** v podlaze ve 2. řadě sedadel. Tento všestranný multimediální 

systém je schopný propojit každou z obrazovek s jiným zdrojem a cestující 

se tak mohou věnovat každý své aktivitě.

* Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat
** Pokud je vůz vybaven doplňkem na přání JBL, je k dispozici jen jedna schránka



MÍT POCIT 
SVOBODY

Aby vyhověl všem vašim potřebám a aktivitám, umožňuje nový PEUGEOT 5008 

jednoduše změnit uspořádání interiéru a zavazadlového prostoru. Samostatná 

sedadla u 5 nebo 7místné* verze je možné sklopit každé zvlášť a uspořádání tak 

snadno přizpůsobit počtu osob a množství jejich zavazadel.

Zavazadlový prostor 5místné verze má objem 823 l.  Sedadla v obou** zadních 

řadách je možné sklopit do rovné podlahy, čímž vznikne optimálně využitelný pře-

pravní prostor. Sklopné je i opěradlo sedadla spolujezdce vpředu*** a vy tak můžete 

převážet předměty v délce až 2,76 m, aniž byste museli vyjmout jediné sedadlo.

* Na přání. ** 3. řada sedadel na přání. *** Podle zvolené verze v základní výbavě nebo nelze objednat





PALUBNÍ 
TECHNOLOGIE

Za volantem nového vozu 5008 vás čeká celá řada systémů 

podpory řízení, s nimiž bude jízda mnohem klidnější, jistější  

a bezpečnější. 



Distance Alert®*

Funkce informuje řidiče o vzdálenosti (vyjádřené v čase), která ho dělí od 
vpředu jedoucího vozu, a pomáhá mu dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi 
za sebou jedoucími vozy. 

Měření volného místa a zadní kamera

Již se nemusíte obávat obtížných parkovacích manévrů! Systém změří volné 
místo, které máte pro zaparkování k dispozici, informuje vás, zda je možné 
na místo zaparkovat, a ohodnotí obtížnost manévru.  Funkce je dostupná 
v kombinaci s předním a zadním parkovacím senzorem*.  Na přítomnost 
překážky systém upozorní řidiče prostřednictvím zvukového signálu, jehož 
frekvence se mění v závislosti na vzdálenosti vozu od předmětu, a současně 
grafi ckým upozorněním na obrazovce uprostřed palubní desky. PEUGEOT 
5008 může být vybaven i zadní kamerou*, která se aktivuje automaticky při 
zařazení zpětného chodu. Obraz z kamery a pohyb vozu řidič sleduje na 
obrazovce a manévrování je tak bezpečnější a jistější. 

Head-up displej*

Důležité informace pro řízení vozu jako je rychlost, údaje tempomatu 
a omezovače rychlosti nebo hlášení systému Distance Alert®* se v barevném 
provedení promítají na průhledný panel umístěný v zorném poli řidiče. 
Informace, které potřebujete, tedy máte stále k dispozici, aniž byste 
spustili oči z vozovky.

Audio a telematická výbava

Peugeot 5008 může být vybaven moderní audio nebo telematickou výbavou. 
Podle zvolené verze a úrovně výbavy vašeho vozu 5008 máte sériově nebo 
na přání k dispozici například rádio CD MP3 WIP Sound a WIP Bluetooth®*, 
hands-free navigaci WIP Nav Plus*. Navigační systém je spojen s barevnou 7’’ 
obrazovkou a umožní vám poslouchat oblíbenou hudbu, telefonovat, 
aniž byste odpoutávali pozornost od řízení vozu, a po optimální trase vás 
spolehlivě dovede do zadané cílové destinace. Svůj přenosný přehrávač nebo 
USB klíč můžete jednoduše připojit do AUX vstupu (Jack, USB nebo RCA podle 
zvolené audio výbavy). Na přání je k dispozici i sestava Hi-Fi JBL.  
* Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě, na přání nebo nelze objednat.







PEUGEOT A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

Peugeot neustále rozšiřuje svou nabídku vozů s nízkými emisemi – více než polovina celosvětově prodaných vozů značky má emise 
CO

2
 nižší než 140 g/km. Těchto výsledků bylo dosaženo díky účinným technologiím, v jejichž zavádění je Peugeot světovou jedničkou: 

fi ltr pevných částic FAP (uveden v roce 2000 s modelem 607) dnes najdeme u většiny dieselových motorů a celkem bylo s tímto fi ltrem 
prodáno 2,1 milionu vozů Peugeot (snižuje emise nespálených částic o 99,9 %), revoluční technologie Stop & Start, vývoj nové generace 
motorů HDi…

MIKROHYBRIDNÍ TECHNOLOGIE e-HDi

Zachovat kvalitní životní prostředí pro budoucí generace, to je dnes náš největší úkol. Peugeot k němu přistupuje velmi zodpovědně 
a uvádí mikro-hybridní technologii e-HDi: systém STOP & START nové generace. Tento systém automaticky vypne motor pokaždé, když 
vůz zastaví na delší dobu, například při čekání na červenou nebo při zastavení na značce STOP. Opětovné nastartování motoru je zcela 
neznatelné a řidič bez jakéhokoliv omezení plynule pokračuje v jízdě. Technologie e-HDi tak příznivě ovlivňuje spotřebu paliva* a emise 
CO

2
**. K dispozici je ve spojení s některými motorizacemi.



HDi FAP

Technologie HDi je spojená s velice účinným systémem snižování emisí - fi ltrem pevných částic (FAP). Jedná se o samočisticí zařízení, které 
snižuje množství pevných částic ve výfukových plynech dieselových motorů na hranici měřitelnosti (0,004 g/km) a dělá z nich tak ekologicky 
„čisté“ motory.

UKAZATEL ZMĚNY PŘEVODOVÉHO STUPNĚ*

Jedná se o elektronické zařízení, které řidiči ukazuje optimální okamžik pro změnu převodového stupně a umožňuje tak optimalizovat spotřebu 
paliva a emise CO

2
.

ÚSPORNÉ PNEUMATIKY

Přesně seřízené jízdní nápravy doplňují i úsporné pneumatiky o rozměrech 16’’. Tyto speciální pneumatiky mají o téměř o 20 % nižší valivý 
odpor a umožňují tak snížit množství energie potřebné k pohonu vozidla.

* Úspora ve spotřebě paliva při pohybu v hustém městském provozu může se systémem e-HDi oproti běžným vozům dosáhnout až 15 %.  
** Ve fázi zastavení nulové emise CO

2
.



Prvky aktivní a pasivní ochrany, kterými je nový PEUGEOT 5008 

vybaven, vás přesvědčí, že se na svůj vůz můžete za všech okolností 

spolehnout. Přesto nezapomínejte, že hlavní zodpovědnost za 

chování vozu má jeho řidič.

REGULÁTOR A OMEZOVAČ RYCHLOSTI

V základní výbavě u všech motorů modelu 5008 najdeme regulátor 

a omezovač rychlosti. Regulátor umožňuje řidiči zadat konstantní 

rychlost jízdy (vyjma prudkého stoupání) a omezovačem nastaví 

rychlostní limit, který si nepřeje překročit.

AIRBAGY VE VŠECH ŘADÁCH

Airbagy chrání cestující ve všech třech řadách sedadel, což je 

standard obvyklý až u velkoprostorových modelů. Celkem je tedy 

Peugeot 5008 vybaven 6 airbagy: airbagem řidiče a spolujezdce, 

který lze deaktivovat a umístit na sedadlo vpředu dětskou sedačku, 

2 bočními airbagy vpředu a 2 hlavovými airbagy, které se u 

sedmimístné verze rozvinou až nad třetí řadu sedadel.

INTELIGENTNÍ KONTROLA POHONU

Inteligentní protiprokluzový systém je oproti původnímu doplněn 

o novou funkci. Je schopen okamžitě detekovat podmínky zhoršené 

sjízdnosti vozovky (sníh, náledí), které by mohly znamenat obtížný 

rozjezd a ztrátu kontroly nad vozidlem. Za těchto okolností dochází 

k automatickému sepnutí systému ABS, aby se snížil prokluz 

předních kol a byla zajištěna účinnost pohonu a zachována 

dráha vozu.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Přední bezpečnostní pásy jsou vybaveny pyrotechnickými 

předpínači a omezovači přítlaku, které najdeme i na zadních 

sedadlech. Na všech místech jsou kontrolovány indikací 

nezapnutého pásu. Zcela bezpečná je i instalace dětské sedačky 

– na místech ve druhé řadě jsou připraveny tříbodové úchyty Isofi x, 

třetí upevňovací bod je umístěný v opěradle sedadel.

BEZPEČNOST



AKTIVNÍ BEZPEČNOST A SYSTÉM ESP

Navíc ke svým vynikajícím dynamickým kvalitám jsou všechny 

verze 5008 vybaveny také elektronickým systémem kontroly 

stability ESP. Ten koordinuje funkce systému proti zablokování 

kol (ABS), protiprokluzového systému (ASR), elektronického 

rozdělovače brzdného účinku (REF), podpory brzdění (EVA)

 a dynamické kontroly stability.

PEUGEOT CONNECT SOS

Peugeot rozšiřuje službu tísňového volání v Evropě. Když jde 

o vteřiny a potřebujete rychlou pomoc, můžete se spolehnout 

na PEUGEOT CONNECT SOS*.

Automatické tísňové volání: při aktivaci airbagů nebo 

pyrotechnických předpínačů bezpečnostních pásů je tísňové volání 

odesláno automaticky, bez zásahu řidiče.

PEUGEOT CONNECT SOS* lokalizuje polohu vozu, kontaktuje 

posádku a vyšle na místo potřebnou pomoc. Komunikace může 

probíhat v mateřském jazyce majitele vozidla.

Manuální odeslání tísňového volání: pokud je někdo ve voze 

svědkem nebo obětí krizové situace (nevolnost, napadení), může 

rychle vyslat tísňové volání PEUGEOT CONNECT SOS*. Stačí 

stisknout tlačítko SOS umístěné na palubní desce (po dobu 3 s).

V současnosti je služba PEUGEOT CONNECT SOS* k dispozici 

ve 13 evropských zemích: Francie, Německo, Itálie, Španělsko, 

Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Švýcarsko, Rakousko, 

Velká Británie, Dánsko a Polsko.

* V ČR není služba prozatím dostupná.



PÉČE  
O DETAIL

Peugeot 5008 je k dispozici v různých odstínech 

metalických*, perleťových* nebo standardních 

barev karoserie.

* Na přání

Šedá Aluminium* Šedá Shark*

Šedá Vapor Grey*

Černá Perla Nera* Modrá Bourrasque* Hnědá Rich Oak*

Šedá Artense*

Bílá Banquise***Bílá Nacré**

* Metalická barva na přání
** Perleťová barva na přání
*** Standardní barva



V nabídce jsou také stylová hliníková kola, která doplní design 
vašeho nového vozu 5008.

Hliníková kola 16’’ ERIS

Kryty 16’’ HAUMEA

Hliníková kola 17’’ QUARK

Hliníková kola 18’’ IXIONHliníková kola 17’’ CALLISTO



PODLE  
VAŠEHO PŘÁNÍ
Vyberte si z nabídky látkového nebo koženého čalounění.

1 Černá kůže Tramontane* (na přání)
2 Černá látka Strada Tramontane
3 Černá látka Ligne Tramontane

* Sedadla jsou potažená kůží a dalšími materiály. Podrobné informace najdete v ceníku.



2

31



PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 Střešní box

2 Chromované kliky dveří

3 Hliníková kola 18’’ Cereus

4 Nosič kol na tažné zařízení*

5  Chromované kryty vnějších zpětných zrcátek

6  Chrániče dveřních prahů z nerezavějící oceli

7  Chránič prahu zavazadlového prostoru

8  Multimediální držák

9  Dětská autosedačka

10  Tvarované gumové koberce

11 Vana do zavazadlového prostoru

*  Kola jsou pouze na ukázku,  

prodávají se odděleně.

4 5 6 7

8 9 10 11

1

3

2

Informace o další nabídce příslušenství získáte  
v obchodní síti Peugeot nebo na www.peugeot.cz



SERVISNÍ SÍŤ A SLUŽBY

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 a 12 let na 

neprorezavění karoserie.

PEUGEOT ASSISTANCE 

Jediný telefonát vyřeší nepředvídané 

situace na území všech států Evropské 

unie. Služba Peugeot Assistance je vám 

k dispozici nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 

hodin denně zdarma  

na tel.: 800 11 24 24 v rámci ČR nebo  

na tel.: +420 20 51 00 60 v případě,  

že voláte ze zahraničí.

ZELENÁ LINKA PEUGEOT

Veškeré informace o modelech a akcích 

společnosti Peugeot se dozvíte na 

bezplatné telefonní lince: 800 760 760.

SERVISNÍ SMLOUVY PEUGEOT*

Servisní prohlídky a pravidelná údržba – 

způsob, jak jezdit v klidu a s jistotou.  

Od asistenční pomoci po opravu v případě 

poruchy, výměnu opotřebovaných dílů 

v rámci údržby – úroveň poskytnutých 

služeb si zvolíte vy sami. A navíc se stále 

můžete spolehnout na kvalitu Peugeot.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

Záruka kvality, bezpečnosti a spolehlivosti 

– každý z originálních dílů Peugeot byl 

pečlivě testován a prověřován s ohledem 

na vaši bezpečnost.

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 společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. 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. 

*Podmínky a způsoby využití těchto smluv, záruk a servisních služeb jsou uvedeny v příslušných smluvních dokumentech, které si můžete vyžádat u svého koncesionáře Peugeot.

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

PRůZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKů

Za účelem neustálého zvyšování kvality 

našich služeb vás může telefonicky 

kontaktovat naše partnerská společnost 

GfK Czech s dotazníkem hodnocení 

poprodejních služeb provedených 

na vašem voze. Jeho vyplněním přispějete 

ke zlepšení služeb poskytovaných v síti 

Peugeot. 

PRO VÁŠ KLID

PRO VAŠE POTĚŠENÍ



Razítko koncesionáře

www.peugeot.cz
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