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Εδώ και 210 χρόνια, η PEUGEOT διατηρεί την Γαλλική βιομηχανική

Εργονομία, υλικά, συνδεσιμότητα, έχουμε δουλέψει πάνω στην κάθε

04 Σχεδίαση 5008

22 Τεχνολογία

παράδοση σε ότι αφορά την ποιότητα και την καινοτομία.

λεπτομέρεια, για να σας προσφέρουμε μια πιο διαισθητική εμπειρία

10 Θέση Οδήγησης

30 Κινητήρες

Σήμερα, η PEUGEOT χρησιμοποιεί όλη της την εμπειρία στην

οδήγησης. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, θέλουμε να σας

16 Συνδεσιμότητα

34 Εξατομίκευση

κατασκευή αυτοκινήτων με πρωτοποριακό σχεδιασμό που παρέχουν,

δώσουμε την ελευθερία της επιλογής, γιατί ο άνθρωπος δεν θα πάψει

18 Ασφάλεια

πέρα από εκείνην της οδήγησης, και μια εμπειρία που εμπλέκει όλες

ποτέ να βρίσκεται στο επίκεντρο της κάθε μας προσέγγισης.

τις αισθήσεις.

B O L D D E S I G N *.

* Τολμηρή Σχεδίαση

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ.
Το νέο 7θέσιο SUV PEUGEOT 5008 ανανεώνει την ήδη μοντέρνα
εμφάνισή του, με κομψότητα και ωριμότητα, επιτυγχάνοντας μια
τέλεια ισορροπία μεταξύ δύναμης και φινέτσας.
Η δυναμική και σπορ εμφάνιση του αμαξώματος υπογραμμίζεται
τη νέα κάθετη μάσκα εμπρος, τα διακοσμητικά χρωμιου, τους
μεγάλους τροχούς και τις ζάντες αλουμινίου υψηλής αισθητικής
που χαρίζουν την τελική πινελιά στο αθλητικό και μυώδες
παρουσιαστικό του.
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ.

ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.

Η νέα, χωρίς πλαίσιο, μάσκα ενσωματώνει πλήρως τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή της μάρκας.

To πίσω μέρος του νέου SUV PEUGEOT 5008 δείχνει ακόμα πιο επιβλητικό, χάρη στην αρμονική ενσωμάτωση της

Η νέα φωτεινή υπογραφή περιλαμβάνει από τις βασικές εκδόσεις της γκάμας τους νέους LED προβολείς (Peugeot LED technology)

μαύρης γυαλιστερής φάσας και των νέων φωτιστικών σωμάτων Full LED με τις 3 χαρακτηριστικές τρισδιάστατες “νυχιές”

και τα φώτα ημέρας LED σε σχήμα “δόντι λιονταριού”, σχεδιαστικό στοιχείο που το καθιστά αναγνωρίσιμο με την πρώτη ματιά.

και τα φλάς με τη λειτουργία scroll.

Στις κορυφαίες εκδόσεις το νέο SUV PEUGEOT 5008 εφοδιάζεται με full LED προβολείς με λειτουργία SDL*.

Τα σκουρόχρωμα φωτιστικά σώματα, που αποτελούν νοητή προέκταση της μαύρης φάσας, μεγεθύνουν οπτικά το πίσω
τμήμα τονίζοντας τον σπορ χαρακτήρα του.
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* SDL (Static Directional Lighting): Λειτουργία στατικού κατευθυντικού φωτισμού, που βελτιώνει σημαντικά την ορατότητα στις στροφές
και είναι διαθέσιμη στο βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων GT και GT Plus
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A M P L I F I E D T E C H N O L O G Y *.

* Ενισχυμένη Τεχνολογία

ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ.

Νοιώστε τη συγκίνηση στο τιμόνι του νέου PEUGEOT i-Cockpit®. Μοντέρνο, καινοτόμο και εργονομικό. Το μικρό διαστάσεων

Αφεθείτε στην άνεση των καθισμάτων, με την ιδανική πλευρική στήριξη και επιλογή λειτουργίας

πολυ-λειτουργικό τιμόνι σας προσφέρει μοναδική ευκολία χειρισμών. Η νέα οθόνη αφής High Definition των 10 ιντσών, ο νέος

μασαζ 8 σημείων*, απολαύστε το άγγιγμα των κορυφαίων υλικών και εκτίμηστε την ποιότητα

ψηφιακός πίνακας οργάνων και οι κομψοί διακόπτες τύπου “πλήκτρων πιάνου” στη κεντρική κονσόλα, παρέχουν άμεση πρόσβαση

του φινιρίσματος και των μοντέρνων επενδύσεων.

στις διάφορες λειτουργίες του αυτοκινήτου. Ο φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης χωρίς πλαίσιο (“Frameless” ) προσθέτει
(1)

την τελευταία πινελιά, τόσο από λειτουργικής όσο και από αισθητικής απόψεως.
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(1)

Φωτοχρωματικός καθρέφτης Frameless στο βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων GT και GT Plus.

* Στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση.
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ΝΕΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ.

ΝΕΑ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ.

Με εντονότερη μαύρη απόχρωση (τεχνολογία “Normally Black”) και γραφικά υψηλής ευκρίνειας,

Τοποθετημένη σε σημείο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη, η νέα κεντρική οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας (High Definition)

ο νέος διαμορφώσιμος ψηφιακός πίνακας οργάνων (Head Up Display) με οθόνη 12,3 ιντσών προσφέρει

των 10 ιντσών, είναι ευανάγνωστη και παρέχει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου,

καλύτερη ποιότητα απεικόνισης των επιλεγμένων από τον οδηγό πληροφοριών,

καθώς και στις υπηρεσίες συνδεσιμότητας.

με αποτέλεσμα την ταχύτερη ανταπόκρισή του.
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ΣΥΝ∆ΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ.
Για πλοήγηση με απόλυτη εξασφάλιση, η νέα HD
κεντρική οθόνη αφής των 10 ιντσών, συνδέεται με το
σύστημα της 3D Connected Navigation το οποίο παρέχει
πληροφορίες για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο,
μέσω των Υπηρεσιών της TomTom(1).
Αντιστοιχήστε τις αγαπημένες συμβατές εφαρμογές με
την οθόνη αφής, χάρη στη λειτουργία Mirror Screen(2)
και φορτίστε ασύρματα το smartphone σας(3) στην ειδική
θέση της κεντρικής κονσόλας

(1)
Οι υπηρεσίες TomTom καθιστούν δυνατή την προβολή όλων των βασικών πληροφοριών οδήγησης σε πραγματικό
χρόνο: κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, βενζινάδικα, σταθμούς αυτοκινήτων, πρόγνωση καιρού, τοπικές αναζητήσεις
και περιοχές κινδύνου (ανάλογα με τη νομοθεσία της χώρας). Η συνδρομή σε όλες αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνεται
για μια περίοδο 3 ετών και μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί ηλεκτρονικά στη συνέχεια (με χρέωση).

Η λειτουργία Mirror Screen λειτουργεί, μέσω Android Auto™ (για smartphone με Android) ή μέσω Apple CarPlay™
(για smartphone με iOS) και εξαρτάται από το πακέτο σύνδεσης κινητής και internet. Μόνο αυτές οι πιστοποιημένες
εφαρμογές θα λειτουργούν με το αυτοκίνητο σταματημένο και κατά την οδήγηση, κατά περίπτωση. Κατά την οδήγηση,
ορισμένες λειτουργίες των σχετικών εφαρμογών θα ανασταλούν. Ορισμένοι τύποι περιεχομένου, οι οποίοι ενδέχεται
να είναι προσβάσιμοι δωρεάν στο smartphone σας, απαιτούν την αγορά αντίστοιχης πιστοποιημένης εφαρμογής
Android Auto™ ή Apple CarPlay ™.
(2)

(3)

Στον βασικό, προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση.
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ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΟ ΗΧΟ.

∆ΙΕΥΡΥΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΑΣ.

Απολαύστε τη μαγεία του πεντακάθαρου ήχου από το κορυφαίο ηχοσύστημα της Focal®(1).

Η οροφή “Black Diamond”(1), με τις διαμήκεις μπάρες αλουμινίου, προσδίδει έναν αέρα στιβαρότητας και ενισχύει την αρμονία

Περιλαμβάνει δέκα ηχεία από τα οποία το κεντρικό και τα tweeters διαθέτουν κάλυμμα σε απόχρωση “Bronze Belem”.

των γραμμών του αμαξώματος. Η ανοιγόμενη πανοραμική οροφή(1) διευκολύνει τη διέλευση του φωτός στη καμπίνα,
προσφέροντας σε όλους τους επιβάτες μία μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία.
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(1)
Η Focal® είναι μία παγκοσμίως αναγνωρισμένη Γαλλική εταιρεία κατασκευής ηχοσυστημάτων υψηλής πιστότητας.
Το subwoofer είναι τοποθετημένο κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού ώστε να μην επηρεάζει τη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ.
Στον βασικό, προαιρετικό εξοπλισμό, ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση

(1)

Στον βασικό, προαιρετικό εξοπλισμό, ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση
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ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ…

… ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Compact για την κατηγορία του, το νέο SUV PEUGEOT 5008 διαθέτει πλούσιους χώρους.

Το νέο SUV PEUGEOT 5008 προσφέρει επίσης και έναν τεράστιο χώρο αποσκευών(1),

Η εσωτερική διαμόρφωση με τα ανεξάρτητα καθίσματα σε όλες τις σειρές προσφέρει εξαιρετική άνεση

στον οποίο η πρόσβαση διευκολύνεται χάρη στη λειτουργία hands free της πόρτας του πορτμπαγκάζ(2), που ανοίγει και κλείνει

και ευκολία διαμόρφωσης για 1 έως και 7 επιβάτες .

ηλεκτροκίνητα με μία απλή κίνηση του ποδιού κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα.

(1)

Στη πλάτη των καθισμάτων της 1ης σειράς υπάρχει η επιλογή εφοδιασμού με τραπεζάκια αεροπορικού τύπου(2)
για την αξιοποίηση τους από τους επιβάτες της δεύτερης σειράς.
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(1)

Η εσωτερική διαμόρφωση διευκολύνεται χάρη στα ανεξάρτητα και αναδιπλούμενα καθίσματα στη 2η και 3η σειρά.
(2)
Στον βασικό, προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση.

(1)

Μεγάλη χωρητικότητα του πορτμπαγκαζ απο 1.060 λιτρα (χωρίς τη 3η σειρά καθισμάτων και με τη 2η σειρά τραβηγμένη εμπρός), έως 2.150 λίτρα (χώρος αποσκευών ως την
οροφή, χωρις τη 3η σειρά καθισμάτων και με τη 2η σειρά πλήρως αναδιπλωμένη). ∆υνατότητα μεταφοράς φορτίων μεγάλου μήκους (μέχρι 3,20μ.) χάρη στη λειτουργία
αναδίπλωσης της πλάτης του καθίσματος του συνοδηγού, ανάλογα με την έκδοση.
(2)
Στον βασικό, προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο με την έκδοση.
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P E R F O R M A N C E I N A C T I O N *.

* Επιδόσεις εν ∆ράσει

Ο∆ΗΓΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Στο δρόμο, για την ασφάλειά σας εγγυώνται τα πολλά συστήματα
υποστήριξης οδήγησης* του νέου SUV PEUGEOT 5008.
Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης τελευταίας γενιάς κατά την
αναγνώριση πεζών ή ποδηλατών, μέρα ή νύχτα*,
διευρυμένη αναγνώριση πινακίδων οδικής σημάνσεως*,
έλεγχος τυφλών γωνιών*.
Για απόλυτη άνεση στην οδήγηση στην πόλη, υπάρχουν επίσης και τα
συστήματα υποβοήθησης ελιγμών και παρκαρίσματος*: αισθητήρες
υποβοήθησης εμπρός και πίσω με οπτική και ηχητική ειδοποίηση, κάμερα
απεικόνισης 360° και Park Assist**.

* Στον βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση.
** Park Assist: “ενεργό” σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης παράλληλης ή κάθετης,
στον βασικό, προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο ανάλογα με τηγ έκδοση.
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ΕΚΤΙΜΗΣΤΕ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΗΜΙ-ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ.

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ.

Γνωρίστε την ημι-αυτόνομη οδήγηση μέσω του συστήματος “Drive Assist Plus”(1). Με το σύστημα της ενεργούς υποβοήθησης διατήρησης

Για να έχετε τη δυνατότητα καλύτερης αντίδρασης οδηγώντας τη νύχτα ή σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας,

στη λωρίδα κυκλοφορίας και το Adaptive (“ενεργό”) Cruise Control που περιλαμβάνει τη λειτουργία Stop & Go, σας δίνεται η δυνατότητα

η κάμερα υπερύθρων του συστήματος “Night Vision”(1) μπορεί να εντοπίζει την παρουσία πεζών ή ζώων στην πορεία του αυτοκινήτου

να προσαρμόσετε αυτόματα την ταχύτητα του αυτοκινήτου σας, ανάλογα με την ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος

μέχρι 200μ. μακρύτερα από την εμβέλεια της δέσμης των προβολέων σας.

και να διατηρήσετε μία απόσταση ασφαλείας από αυτό, κρατώντας ταυτόχρονα και την πορεία στη λωρίδα που έχετε επιλέξει.

Το σύστημα εμφανίζει την εικόνα στον ψηφιακό πίνακα οργάνων, ακριβώς μπροστά στο οπτικό σας πεδίο και εκπέμπει ένα προειδοποιητικό σήμα.

(2)
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(2)

(1)
Αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο EAT8. Στον βασικό, στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση.
Lane Positioning Assist: σύστημα που φροντίζει για τη διατήρηση της πορείας και τη θέσης του αυτοκινήτου που έχει επιλέξει ο οδηγός
(στη δεξιά, την αριστερή πλευρά ή στο μέσον της λωρίδας κυκλοφορίας).

(1)

Night Vision: ∆ιαθέσιμο στον προαιρετικό εξοπλισμό των εκδόσεων GT & GT Plus.
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∆ΙΕΥΡΥΝΕΤΕ ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΑΣ.
Χάρη στην τεχνολογία “Advanced Grip Control”(1),
διευρύνετε το πεδίο δράσης σας.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις δυνατότητες πρόσφυσης του νέου
SUV PEUGEOT 5008 ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες
και την κατάσταση του οδοστρώματος.
Στις απότομες κατηφόρες, η λειτουργία υποβοήθησης κατάβασης
(“Hill Assist Descent Control”)(2) φροντίζει για την
αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας.

4 προγράμματα πρόσφυσης : normal, χιόνι, λάσπη και άμμος. Το σύστημα Advanced Grip Control
συνδυάζεται με ειδικά ελαστικά (225/55 R18 All Seasons “3 Peak Mountains Snow Flakes” υψηλής
ενεργειακής απόδοσης (Class A) και προσφέρεται ως βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις Allure Plus και GT
με κινητήρες PureTech & BlueHDi.
(2)
Το σύστημα υποβοήθησης κατάβασης, ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του αυτοκινήτου ανάλογα με την
κλίση, και φροντίζει για την προοδευτική κίνηση χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να πατά το γκάζι ή το φρένο.
Για να ενεργοποιηθει η λειτουργία αυτή πρέπει η ταχύτητα του οχήματος να είναι μικρότερη των 30 χλμ/ώρα
και η κλίση του δρόμου μεγαλύτερη από 5%.
(1)
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THE POWER OF CHOICE*.

* Η ∆ύναμη της Επιλογής

ΑΠΟ∆ΟΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ.

Ευέλικτο και εύκολο στη χρήση του, το νέο SUV PEUGEOT 5008 ενσωματώνει όλα τα δυναμικά χαρακτηριστικά

Οι αποδοτικοί και οικονομικοί κινητήρες του νέου SUV PEUGEOT 5008 μπορούν

και προσφέρει ακουστική άνεση ενός αυτοκινήτου μεγάλου τουρισμού. Εφοδιάζεται με τους κινητήρες βενζίνης PureTech

να εξοπλιστούν με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων EAT8(1).

ή diesel BlueHDi τελευταίας γενιάς, που πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπών Euro 6,3(1) ενώ διαθέτουν όλοι την τεχνολογία “Stop&Start”.

Mε τα χειριστήρια αλλαγής στο τιμόνι (“paddles”) και τον ηλεκτρονικό χειρισμό εξασφαλίζει

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: Σύμφωνα με το πρότυπο WLTP*:
Κινητήρες BlueHDi: Κατανάλωση σε συνδυασμένο κύκλο από 5,1 έως 5,9 (λίτρα / 100 χλμ.) – Εκπομπές CO2 σε συνδυασμένο κύκλο από 133 έως 156 (g/km)
Κινητήρες PureTech: Κατανάλωση σε συνδυασμένο κύκλο από 6,4 έως 7,1 (λίτρα / 100 χλμ.) – Εκπομπές CO2 σε συνδυασμένο κύκλο από 144 έως 161 (g/km)
Oι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη ∆ιαδικασία ∆οκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light
Vehicle Test Procedure, σύμφωνα με τη Σύσταση (ΕΕ) 2017/948 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου
και των εκπομπών CO2. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό
εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών.

ταχύτητα και ομαλότητα στις αλλαγές, χάρη στη τεχνολογία Quickshift, προσδίδοντας ζωντάνια,
ευελιξία και εξαιρετικό επίπεδο οδηγικής απόλαυσης.

(1)

Efficient Automatic Transmission: αυτόματο κιβώτιο 8 ταχυτήτων, με τεχνολογία Quickshift.
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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΣΤΥΛ.
Το νέο SUV 5008 σας προτείνει μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ για
να διαμορφώσετε και να ιδιατηρήσετε την καλή κατάσταση του

2

3

4

5

αυτοκινήτου σας.
Ανακαλύψτε τη συλλογή προιόντων lifestyle εμπνευσμένων από
τον κόσμο του νέου SUV PEUGEOT 5008.
Βρείτε την ολοκληρωμένη προσφορά των προϊόντων PEUGEOT
Lifestyle στην ιστοσελίδα https://boutique.peugeot.com.

1
1. Προστατευτικό κάλυμμα μεταφοράς κατοικιδίων
2. Παιδικό κάθισμα
3. Φορητό ψυγείο
4. DVD reader με 2 οθόνες
5. Βάση στήριξης tablet
6. Ισοθερμικό μπουκάλι
7. Γυναικείο πουκάμισο με κεντημένο λογότυπο
8. Κουτί αποθήκευσης τροφίμων με μαχαιροπήρουνα
9. Κλειδοθήκη με λογότυπο 5008
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6

7

8

9

ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ.

1

4

Απολαύστε το ταξίδι στο σαλόνι του νέου SUV PEUGEOT 5008,
επενδεδυμένο με υλικά κορυφαίας ποιότητας και διαχρονικής σχεδίασης,
επιλέγοντας ανάμεσα στις διαθέσιμες ταπετσαρίες από ύφασμα,
Alcantara ή δέρμα Nappa.

1.
2.
3.
4.
5.

Ύφασμα MECO(1)
Ύφασμα & TEP COLYN(2)
Alcantara® & TEP Μαύρο Mistral(3)
∆έρμα Nappa Μαύρο (4)
∆έρμα Nappa Κόκκινο (5)

2

Βασικός εξοπλισμός στο νέο 5008 Active & Active Plus
Βασικός εξοπλισμός στο νέο 5008 Allure & Allure Plus
(3)
Βασικός εξοπλισμός στο νέο 5008 GT & GT Plus
(4)
Προαιρετικός εξοπλισμός στο νέο 5008 Allure, Allure Plus, GT & GT Plus
(5)
Προαιρετικός εξοπλισμός στο νέο 5008 GT & GT Plus
(1)

(2)

38

3

5

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ
ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ.
Έχετε στη διάθεσή σας επτά χρωματικές επιλογές
για να εκφράσετε το χαρακτήρα και το γούστο σας.

Γκρι Artense μεταλλικό

Γκρι Platinium μεταλλικό

Μαύρο Perla Nera μεταλλικό

Μπλε Célèbes μεταλλικό

Λευκό Nacre περλέ
τριπλής επίστρωσης

Κόκκινο Ultimate μεταλλικό
έγχρωμης επίστρωσης

Ζάντα αλουμινίου 18"
DETROIT(2) bi-ton
με ένθετα Grey Storm

Ζάντα αλουμινίου 18"
LOS ANGELES(3)

Ζάντα αλουμινίου 19"
WASHINGTON(4) bi-ton
με βερνίκι Black Mist

Copper μεταλλικό

ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΖΑΝΤΕΣ.
Προσεγμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, το νέο SUV PEUGEOT 5008
φορά τις πιό εντυπωσιακές ζάντες, διαστάσεων 17, 18 ή 19 ιντσών.

Βασικός εξοπλισμός στο νέο 5008 Active & Active Plus
Βασικός εξοπλισμός στο νέο 5008 Allure & Allure Plus
(3)
Βασικός εξοπλισμός σε SUV 5008 Allure Plus, GT και GT Plus σε συνδυασμό με το σύστημα Advanced Grip Control
(4)
Προαιρετικός εξοπλισμός, περιλαμβάνεται στο πακέτο Black Pack
(1)
(2)
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Ζάντα αλουμινίου 17"
CHICAGO(1)
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∆ Ι Κ Τ Υ Ο Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ P E U G E OT.
ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.
Επιλέγοντας ένα Peugeot, έχετε στη διάθεσή σας ένα ευρύτατο δίκτυο εξυπηρέτησης, όπου ο επαγγελματισμός, ο άρτιος εξοπλισμός και η
ποιότητα των υπηρεσιών είναι βέβαιο πως θα σας ικανοποιήσουν.
Στο ∆ίκτυο της Peugeot έχετε τη σιγουριά πως απευθύνεστε σε ειδικούς, οι οποίοι αφουγκράζονται τις ανάγκες σας, αντιλαμβάνονται τις
απαιτήσεις σας και ανταποκρίνονται σ' αυτές, άμεσα και αποτελεσματικά.
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PEUGEOT
Ποιότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.
Όλα τα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot
έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί αυστηρά
προτού λάβουν έγκριση τύπου,
για τη δική σας ασφάλεια.
Η τοποθέτησή τους από το Επίσημο
∆ίκτυο Επισκευαστών Peugeot
συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους

ΕΓΓΥΗΣΗ PEUGEOT
Η ποιότητα Peugeot είναι δεδομένη.
Γι’ αυτό σας προσφέρει εγγύηση δύο
ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων για
τα μηχανικά μέρη και τα ανταλλακτικά,
τρία χρόνια εγγύηση βαφής, καθώς
και δώδεκα χρόνια εγγύηση κατά
της σκουριάς του αμαξώματος.

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Peugeot και το δίκτυό της,
φροντίζοντας το περιβάλλον,
ανακυκλώνει τα παλαιά ανταλλακτικά
από τις επισκευές των αυτοκινήτων.

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ INTERNET
Ανακαλύψτε την Peugeot μέσα από
το Internet . Πληκτρολογήστε τη
διεύθυνση www.peugeot .com ή για
απευθείας πρόσβαση στον ελληνικό
ιστότοπο www.peugeot .gr

BOUTIQUE PEUGEOT
Στη διάθεσή σας βρίσκεται
μια πλήρηςγκάμα αξεσουάρ Peugeot,
σχεδιασμένα ειδικά για το αυτοκίνητό σας.
Επισκεφθείτε το Επίσημο ∆ίκτυο
∆ιανομέων και Επισκευαστών Peugeot
και βρείτε τα αξεσουάρ που θέλετε,
για 'σας ή για να τα δωρίσετε.

Το παρόν έντυπο αφορά μόνο στα αυτοκίνητα Peugeot
που πωλούνται στην Ε.Ε. και ο εξοπλισμός τους ενδέχεται
να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για να πληροφορηθείτε
με λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό κάθε μοντέλου Peugeot,
ανατρέξτε στο έντυπο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά και
Βασικός Εξοπλισμός», το οποίο παραδίδεται μαζί με κάθε
προσπέκτους, ή συμβουλευθείτε τα σημεία πώλησης
αυτοκινήτων Peugeot στο Επίσημο ∆ίκτυο ∆ιανομέων
Peugeot .Ο εισαγωγέας στην Ελλάδα των αυτοκινήτων
Peugeot είναι η AIGLON Α.Ε. (Κηφισίας αρ. 240-242).
Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και
τα χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν στα δεδομένα
και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της σύνταξης
του εντύπου και δεν δύνανται να έχουν ή να θεωρηθούν
ότι έχουν την ισχύ σύμβασης. Η κατασκευάστρια εταιρεία
Automobiles Peugeot διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει
χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τα χαρακτηριστικά
των παρουσιαζόμενων μοντέλων, χωρίς να υποχρεούται
να ενημερώσει το παρόν έντυπο.
Η Automobiles Peugeot δηλώνει, κατ’ εφαρμογήν των
διατάξεων της Οδηγίας CEE αρ. 2000/53 CE της
18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις της
Οδηγίας και ότι ανακυκλώσιμα υλικά χρησιμοποιούνται
για την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο.
Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος που απεικονίζονται
στο παρόν έντυπο είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές εκτυπώσεώς του δεν επιτρέπουν την
πιστή αναπαραγωγή του χρώματος. Οχήματα που έχουν υποστεί
μετατροπές είναι δυνατόν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις
ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά,
τις επιδόσεις, τις καταναλώσεις, τις εκπομπές CO2 και τον
εξοπλισμό. Εάν, παρά τη μεγάλη προσοχή που δόθηκε για τη
δημιουργία αυτού του καταλόγου, θεωρείτε ότι περιέχει κάποιο
σφάλμα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στην AIGLON Α.Ε.
στο τηλέφωνο 210 - 67 00 000 ή στο info@peugeot .gr.
Για πληροφορίες σχετικά με το Service Peugeot επικοινωνήστε
με τα σημεία πώλησης του Επίσημου ∆ικτύου Peugeot .

AIGLON Α.Ε.:
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Λεωφόρος Κηφισίας 240-242
152 31 Χαλάνδρι
τηλ. 210 - 67 00 000
info@peugeot.gr.

