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Al ruim 210 jaar is PEUGEOT een fabrikant van innovatieve 

hoogstaande automobielen. Vandaag de dag toont het merk meer

dan ooit aan dat autorijden verder gaat dan alleen maar transport 

van A naar B. Het is een sensatie die alle zintuigen weet te prikkelen.

De keuze van verfijnde materialen, optimale ergonomie en moderne

connectiviteit representeren de aandacht die er is besteed om u een

intuïtieve rijbeleving geven.



SPRAAKMAKEND DESIGN.  

* Design audacieux.
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MODERNITE IT  OPNIEUW VERWOORD.  

Het exterieurdesign van de nieuwe Peugeot 5008 SUV weerspiegelt zijn

assertieve karakter in een combinatie van kracht en raffinement.

Zijn vernieuwende uitstraling geeft hem een sterke personaliteit.

Een nieuw SUV-tijdperk breekt aan.

De nieuwe 19’’ Lichtmetalen velgen ‘San Francisco’* met brede

wielkastbeschermers en robuuste deurlijsten versterken de krachtige

uitstraling van de Peugeot 5008 SUV.

* Standaard op de Blue Lease GT.



98

NIEUWE 3D-ACHTERL ICHTEN .

Aan de achterzijde vallen de nieuwe achterlichten op met PEUGEOT Full LED technology, 

met 3D-effect en scrolling richtingaanwijzers. De achterlichten zijn afgedekt met donker getinte vensters 

die één geheel vormen met de zwarte strip op de kofferklep.

DE N IEUWST E  DES IG N K ENM ER K EN .

Het krachtige, maar verfijnde nieuwe front van de nieuwe Peugeot 5008 SUV, met zijn frameless grille beantwoord aan de esthetische 

normen van morgen. De herkenbaarheid wordt gegarandeerd door LED koplampen vanaf basisniveau, of Full-LED koplampen 

met bochtverlichting*, met de voor PEUGEOT zo kenmerkende dagrijverlichting in de vorm van ‘slagtanden’. 

De chroomlijst in de voorschermen verbindt de koplampen met de verchroomde daklijst die doorloopt tot aan de achterspoiler. 

* Statische bochtverlichting verbetert het zicht op donkere bochtige wegen. Standaard op het niveau GT.



INNOVATIEVE TECHNOLOGIE .
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STOELEN MET  ONGEKEND COMFORT.  

Dankzij de geweldige wegligging en het uitstekende geluidscomfort ervaart u vanaf 

de eerste meters intense sensaties. Terwijl u geniet van het rijcomfort, luistert u in een

AGR-gekwalificeerde stoel* met een 8-puntsmassagesysteem* naar uw favoriete muziek 

die perfect wordt weergegeven door het premium hifisysteem van Focal®*. 

* Optioneel of standaard afhankelijk van de uitvoering.1 2

PEU GEOT i -COCKP IT ® -  UN IEKE  R I J ERVAR ING .

Aan boord van de Peugeot 5008 SUV valt direct het spectaculaire, bijna futuristische dashboard op. Maak kennis met de nieuwste versie 

van de PEUGEOT i-Cockpit® met zijn hightech innovaties. Het stuurwiel is nog compacter en het grote capacitieve 10 inch HD touchscreen 

is als een tablet in het midden van het dashboard geplaatst. De PEUGEOT i-Cockpit® beschikt afhankelijk van de uitvoering over zes bijzonder

elegante pianotoetsen – de “toggle switches” – voor een directe en permanente toegang tot de belangrijkste comfortfuncties.
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TOU CHSCREEN .

Met uw vingertoppen bedient u de belangrijkste functies, via het grote centraal geplaatste 10 inch touchscreen.

14

HEAD UP  IN STR UM ENTENPANEEL .

Op het te configureren en te personaliseren digitale head-up instrumentenpaneel, met een schermdoorsnede van 12,3 inch, 

wordt de belangrijkste rij-informatie in uw directe blikveld weergegeven. 



1 7

CONNECT IV ITE IT.

PEUGEOT Connect geeft toegang tot een scala aan connected services

met TomTom navigatie* met realtime verkeersinformatie,

beschikbaarheid van parkeerplaatsen, brandstofprijzen, het weer, etc.

Met de Mirror Screen functie*, kunt u apps van uw Apple CarPlayTM

of Android AutoTM compatibele Smartphone weergeven op het

touchscreen en blijft u altijd connected dankzij de draadloze

telefoonlader in de middenconsole.

* Standaard of optioneel afhankelijk van het uitrustingsniveau. 
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PREMIUM H IF I .

Luister naar uw favoriete muziek die perfect wordt weergegeven door het premium hifisysteem

van Focal®*. De geluidssignatuur van dit Franse bedrijf is een echte ontdekking.

VERBREED UW HORIZON.  

Het ‘Black Diamond’ dak in zwart uitgevoerd, voorzien van aluminium dakrails, accentueert de carrosserielijn. 

Het geïntegreerde panoramische schuif/kanteldak verbindt u met de buitenwereld en biedt licht en ruimtegevoel 

voor een nog aangenamere interieurbeleving.

1 8 * Optioneel of standaard afhankelijk van de uitvoering. * Optioneel afhankelijk van de uitvoering.



…EN MET  VOLU ME .

Daarnaast biedt de royale achterklep, eventueel handsfree elektrisch bedienbaar met een voetbeweging 

onder achterbumper*, een gemakkelijke toegang tot de royale bagageruimte**. 

* Optioneel of standaard afhankelijk van de uitvoering.
** Laadvolume van 780 dm3 (VDA 210). Mogelijkheid om lange voorwerpen tot 3,20m te vervoeren, dankzij de mogelijkheid om de rugleuning van de voorstoel neer te klappen.20

SPEEL  M ET  M ODULARTE IT…

Ondanks zijn relatief compacte afmetingen, onthult de PEUGEOT 5008 SUV een grote binnenruimte. 

De inrichting van het interieur is zodanig ontworpen om zoveel mogelijk van de binnenruimte te profiteren 

met optimale modulariteit* met standaard de mogelijkheid om 7 personen te vervoeren.

* Het interieur is standaard voorzien van drie separate stoelen op de tweede zitrij en 2 wegklapbare en uitneembare stoelen op de derde zitrij. 2 1



PRESTATIES  IN  ACTIE .
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INNOVATIEVE  
TECHNOLOGIE .  

Laat u vergezellen door talrijke rijhulpsystemen*:

verkeersbordherkenning, Active Safety Brake met Distance Alert,

snelheidsadviesfunctie, het Active Lane Departure Warning System, 

de dodehoekbewaking, vermoeidheidsherkenning en adaptieve 

cruise control met stopfunctie. Profiteer ten slotte van 

de manoeuvreer- en parkeerhulpmiddelen voor 

een rustige stadsrit: 360° visuele parkeerhulp en Park Assist.

* Optioneel of standaard afhankelijk van de uitvoering.
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Z IEN  IN  HET  DONKER .

Dankzij een ingebouwde infraroodcamera aan de voorzijde van de auto, kunt u met de optie ‘Night vision’ zien in het donker. 

Met name de aanwezigheid van dieren of mensen in het donker zijn zichtbaar in het head-up instrumentenpaneel. 

Dankzij de nieuwste generatie veiligheidsvoorzieningen en rijhulpsystemen heeft u de voordelen van de nieuwste technologie.

* Optioneel afhankelijk van de uitvoering.

GENIET  VAN S EM I -AUTONOOM  R IJ DEN .

De rijhulpsystemen van de nieuwste generatie op de nieuwe Peugeot 5008 SUV versterken het comfort en de veiligheid aan boord 

en helpen u zelfs om semi-autonoom te rijden. Zo herkent het systeem de verkeersborden, en past de snelheid automatisch aan dankzij 

de adaptieve cruise control*. Dankzij de STOP-functie (30 km/u bij handgeschakelde versies) en de rijstrookassistent** 

wordt filerijden veel minder vermoeiend. 

* Optioneel of standaard afhankelijk van de uitvoering.
** Uitsluitend op versies met EAT8 automatische versnellingsbak. 27
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VERLEG UW MOGEL IJKHEDEN .  

Met de optie ‘Advanced Grip Control’, vergroot u uw werkterrein.

Advanced Grip Control* bestaat uit een geavanceerde antispinregeling,

speciale banden en de Hill Assist Descent Control** Hiermee kunt u 

de grip van de auto aanpassen aan zware omstandigheden, zoals sneeuw,

modder of zand en blijft de auto onder controle bij een steile afdaling.

* Optioneel vanaf niveau Allure en Blue Lease Allure**.
** Afkomstig uit de 4X4 wereld. Dit systeem houdt de auto perfect onder controle bij een steile afdaling, 
zonder dat u de rem of het gaspedaal hoeft te bedienen.



EFFICIENTE AA NDRIJVING.
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EAT8  AUTOMATISCHE  TRANSMISS IE .

De EAT8 automatische versnellingsbak met schakelpaddles achter het stuurwiel en

elektronische aansturing staat garant voor snel en soepel schakelen dankzij de Quickshift

technologie. Deze optimalisatie bespaart niet alleen brandstof, maar verhoogt ook 

het rijplezier en comfort.

* EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) : automatische versnellingsbak met acht versnellingen. 
Verkrijgbaar met benzine of dieselmotor afhankelijk van het uitrustingsniveau.

DE PURETECH EN  B lueHD i MOTOR EN .

De gehele reeks benzine- en dieselmotoren op de PEUGEOT 3008 SUV is uitgerust met een brandstofbesparend Stop&Start systeem.

Verkrijgbaar zijn een  PureTech 130 S&S handgeschakeld, PureTech 130 S&S EAT8 automaat of PureTech 180 S&S EAT8 automaat.

Dieselmotoren: BlueHDi 130 S&S handgeschakeld of BlueHDi 130 S&S EAT8 automaat.

32



PERSONALI SATI E .
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CREËER  UW E IGEN ST IJL .  

Een uitgebreid aanbod aan accessoires en originele 

Peugeot-uitrusting die specifiek voor uw auto zijn ontwikkeld. 

1 – Stoelhoes voor de hond
2 – Kinderzitjes
3 – Koelbox
4 – DVD-speler met 2 hoofdtelefoons
5 – Multimediahouder 

L IFESTYLE  5008 .

Ontdek het complete aanbod van PEUGEOT lifestyle productien 

op de website : https://boutique.peugeot.com.

1 – Isoleerbeker
2 – Overhemd met logo
3 – Lunchbox uit natuurlijk materiaal
4 – Sleutelhanger 5008

1

2 3

4 5

1 2

3 4



INTER IEUR .
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Creëer de warme en elegante sfeer die bij u past door een keuze 

te maken uit het aanbod van stoffen of lederen* bekledingen. 

* Leder gecombineerd met andere materialen: raadpleeg voor meer informatie 
over de lederen bekleding de technische gegevens. Deze zijn verkrijgbaar bij 
uw dealer of op de website: www.peugeot.nl

1 - Stof MECO Mistral zwart (Active).
2 - Bekleding half kunstleder COSY (Allure).
3 - Alcantara/kunstleder zwart ASPHALT (GT).
4 - Lederen bekleding ‘Nappa zwart’
5 - Lederen bekleding ‘Nappa rood’

1

2

3

4

5



KLEUREN .  

Kies uit de zeven beschikbare metaallakken 

die kleur die bij uw karakter past. 

41

Noir perla Nera**

Blanc Nacré**Bleu Célèbes** Rouge Ultimate**

Metallic Copper* Gris Artense** Gris Platinium**

WIELEN .

Afhankelijk van het uitrustingsniveau is uw PEUGEOT 5008 

uitgerust met 17, 18 of 19-inch lichtmetalen velgen.

40

* Standaard 
** Optioneel verkrijgbaar

18’’ DETROIT 
(Allure)

17’’ CHICAGO 
(Active)

18’’ DETROIT 
(GT)

19’’ SAN FRANCISCO 
(Blue Lease GT)

19’’ WASHINGTON 
(Optie Black Pack)

18’’ LOS ANGELES 
(Optie Grip Control) 

19’’ BOSTON 
(Accessoire)



NETWERK EN SERVICES

Als u voor een Peugeot kiest, weet u dat er een 
uitgebreid netwerk van dealers voor u klaarstaat.
Hun ontvangst, professionaliteit , moderne uitrusting 
en kwaliteit van de dienstverlening staan borg voor
tevreden klanten. U kunt er zeker van zijn dat de 
Peugeot-dealer een specialist is die naar u luistert, uw
wensen begrijpt en daarop vakkundig reageert. 
Is dat niet de beste basis voor een langdurige vertrouwe
srelatie?

VOOR UW ZEKERHEID(1)

FABRIEKSGARANTIE

Uw nieuwe auto wordt geleverd met een commerciële
garantie van 2 jaar tegen elke fout in de fabricage, 
op onderdelen en arbeidsloon en zonder kilometer-
beperking, een garantie van 12 jaar tegen doorroesten
van binnenuit en een lakgarantie van 3 jaar.

SERVICECONTRACTEN VAN PEUGEOT

Het Peugeot Zekerheids Plan biedt drie unieke en aan
uw persoonlijke situatie aangepaste formules om
zorgeloos te rijden. U kiest zelf de mate van dekking; van
pechhulpverlening tot reparatie en van het vervangen
van aan slijtage onderhevige onderdelen tot het 
onderhoud. En u heeft altijd het voordeel van de
kwaliteitsgarantie van Peugeot.

PEUGEOT ASSURANCE(3)

Als aanvulling op de exclusieve dienstverlening van 
het Peugeot-netwerk biedt Peugeot Assurance u een 
allriskautoverzekering waarmee u met een veilig gevoel
op weg kunt en die een optimale beschikbaarheid 
en servicekwaliteit biedt. Bij Peugeot Assurance bent 
u ervan verzekerd dat uw auto bij uw eigen 
Peugeot-dealer of een andere erkend reparateur van 
het Peugeot-netwerk kan worden gerepareerd met 
originele onderdelen, waarbij aan alle eisen voor 
het behoud van de fabrieksgarantie wordt voldaan.
Maak een afspraak met uw Peugeot-dealer voor 
een gratis persoonlijke offerte of bel: 024-366 56 93 
(op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag
van 10.00 tot 15.00 uur).

PEUGEOT ASSISTANCE(4)

Onvoorziene omstandigheden onderweg kunnen met
één telefoontje(2) worden opgelost (in de Europese Unie
en in 12 andere landen of gebiedsdelen). Peugeot As-
sistance helpt u bij onvoorziene omstandigheden. In het
geval van pech of een ongeval kunt u, tot uw auto 8 jaar
oud is, 24 uur per dag en 7 dagen per week 
gebruikmaken van de diensten van Peugeot Assistance,
bel 0800 - 023 17 33.(5)

PRIVATE LEASE

Met Private Lease van PEUGEOT rijdt u volkomen
zorgeloos in een nieuwe PEUGEOT. Voor een vast
maandbedrag, waarbij alles is inbegrepen: reparatie &
onderhoud, uw allriskverzekering, de wegenbelasting én
24-uurs pechhulp. U hoeft alleen nog maar te tanken.
Onderhoud en reparatie gebeurt door uw PEUGEOT-
dealer. Wel zo makkelijk en vertrouwd! En de inruilprijs
voor uw eventuele huidige auto? Die ontvangt u op uw
bankrekening! Heeft u interesse in jarenlang zorgeloos
rijplezier zonder investering vooraf en zonder nare 
verrassingen achteraf? Bezoek dan uw PEUGEOT-dealer
voor een goed gesprek over Private Lease. Of kijk op
www.peugeot.nl/privatelease voor een maatwerk
berekening. U heeft de keuze uit alle uitvoeringen,
kleuren, opties van de door u gewenste

PEUGEOT
PEUGEOT LEASE & FINANCE

Onbezorgd op weg. Kilometer na kilometer. En uw 
PEUGEOT verkoper staat altijd voor u klaar. Hij is niet
alleen uw vertrouwde aanspreekpunt, hij regelt voor u
ook de beste financiering en het beste leasecontract.
Want hij zit direct aan de bron, dus gunstiger kan het
niet: leasevormen op maat, waaronder uiteraard 
operational lease en financial lease en snel te regelen
leningen met altijd concurrerende tarieven.

AFTERSALES-SERVICE VAN PEUGEOT

Uw auto laten onderhouden bij het Peugeot-netwerk
heeft vele voordelen. U kunt er zeker van zijn dat 
de werkzaamheden vakkundig door professionals 
worden uitgevoerd, waarbij gebruikgemaakt wordt van
onderdelen die geschikt zijn voor uw Peugeot. Onze
technici, technisch specialisten en schadeherstellers 
krijgen geregeld trainingen in de nieuwste technologieën
en kennen het Peugeot-gamma door en door. Er wordt
gebruikgemaakt van speciale apparatuur en speciaal

ALT IJD  TOT  UW D IENST.

gereedschap dat door de fabrikant is goedgekeurd. 
U profiteert van de Peugeot-garantie, met één jaar op
zowel onderdelen als arbeidsloon in het gehele 
Peugeot-netwerk. We beschikken voor elke auto over
onderdelen die voldoen aan de eisen van de fabrikant.
De door Peugeot opgestelde reparatieprocedures en -
normen worden strikt nageleefd. De gebruikte lakken 
en producten voldoen aan de eisen van de fabrikant en
de anti-corrosiebescherming wordt niet beschadigd.

VOOR UW PLEZIER
PEUGEOT BOUTIQUE

Een uitgebreid aanbod aan accessoires en originele
Peugeot-uitrusting die specifiek voor uw auto zijn on-
twikkeld. Maar ook een selectie van speciale Peugeot-
geschenken voor uzelf of om cadeau te doen, op
http://boutique.peugeot.com.

PEUGEOT OP INTERNET

Ontdek de wereld van Peugeot op internet. Ga naar:
http://www.peugeot.com. U kunt ook rechtstreeks 
de Nederlandse internetsite bezoeken:
http://www.peugeot.nl.

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Nadat u uw nieuwe auto afgeleverd heeft gekregen 
of er in onze werkplaats werkzaamheden aan uw auto
zijn uitgevoerd, kunt u binnen enkele dagen een 
uitnodiging krijgen tot het plaatsen van een review 
en een uitnodiging tot deelname aan het uitgebreide
klanttevredenheidsonderzoek. Wij verzoeken u een 
review te plaatsen en/of het Klanttevredenheidsonder-
zoek in te vullen. Aan de hand van uw antwoord(en) 
op de vragen kan Peugeot de kwaliteit van zijn 
dienstverlening nog verder verbeteren.

VOOR HET MILIEU

Het Peugeot-netwerk zet zich dagelijks in voor een beter
milieu door:
- Afval op basis van grondstoffen en risico’s gescheiden

in te zamelen zodat het kan worden verwerkt door
gespecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven.

- Het ophalen en verwerken van het afval toe 
te vertrouwen aan door de overheid(6) erkende
fvalbedrijven voor een optimale recycling en 
verwerking van het afval.

- Rekening te houden met de risico’s van het gebruik van
chemische producten door strenge veiligheidsregels
na te leven of deze producten te vervangen door mi-
lieuvriendelijke producten.

- U milieuvriendelijke producten aan te bieden zoals de-
Peugeot-ruildelen(7) of het assortiment Technature-on-
derhoudsproducten(8).

(1) Vraag uw Peugeot-dealer om meer informatie over de voorwaar-
den van deze contracten, garanties en diensten
(2) In Nederland belt u 0800 - 023 17 33. In Europa belt u +31 (0)20
- 654 55 36 (lokaal tarief)/uitgezonderd op snelwegen
(3) De presentatie van de dekkingen van de Peugeot Assurance-pro-
ducten en de verwerking van de contracten worden uitgevoerd door
AssurOneGroup, verzekeringsagent, vereenvoudigde naamloze
vennootschap met een eigen vermogen van € 2.191.761,- RCS
Paris 193 – Hoofdkantoor: 4, rue Lamennais 75008 Parijs, Frankrijk
– Inschrijvingsnummer bij het Franse register van verzekeringstus-
senpersonen (ORIAS): 07 003 778 (www.orias.fr). Dekkingen onder-
gebracht bij Avanssur, een naamloze vennootschap vallend onder
het Franse verzekeringsrecht, met een eigen vermogen van €
67.155.752,86, ingeschreven bij het Registre du Commerce et des
Sociétés (de Franse Kamer van Koophandel) van Nanterre onder
het nummer 378 393 946 RCS – Hoofdkantoor: 163- 167, avenue
Georges Clémenceau 92000 Nanterre, Frankrijk. AssurOneGroup
en Avanssur vallen onder het toezicht van ACPR (Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution), 61, rue Taitbout 75439 Parijs
9, Frankrijk. Peugeot Assurance is een gedeponeerd handelsmerk
van Peugeot.
(4) Vanaf de eerste toelatingsdatum van uw Peugeot tot de 
einddatum van de commerciële fabrieksgarantie
(5) Bij een pechgeval waarbij de auto niet meer gebruikt kan worden
(uitgezonderd een probleem met de accu of de brandstof, een lekke
band en storingen die door Peugeot Assistance worden gedekt uit
hoofde 
van de fabrieksgarantie of een Peugeot-servicecontract) en bij 
een ongeval (waarna de auto niet meer gebruikt kan worden) 
in Nederland. De pechhulp wordt alleen geleverd als de laatste 
onderhoudsbeurt is uitgevoerd in het Peugeotnetwerk. Geldt niet
voor ambulances, lesauto’s, taxi’s, leaseauto’s en huurauto’s 
alsmede de bestuurders en inzittenden daarvan en auto’s 
bestemd voor betaald personenvervoer.
(6) Overeenkomstig artikel L.541-2 van de Franse milieuwet
(7) Ruildelen zijn onderdelen die zijn gereviseerd volgens een 
extreem streng revisieproces. De onderdelen zijn afkomstig van
auto’s van het merk Peugeot die in het netwerk zijn gerepareerd
(8) Technature is een compleet assortiment van milieuvriendelijke 
reinigings- en onderhoudsproducten voor uw auto. De Technature-
producten bestaan voor 80% tot 100% uit natuurlijke grondstoffen. 
Deze producten voldoen aan de strenge Europese norm
648/2004/CE met betrekking tot de biologische afbreekbaarheid 
van schoonmaakmiddelen. De informatie en illustraties die in 
deze brochure voorkomen, zijn gebaseerd op de technische gege-
vens zoals bekend op het moment van drukken van dit document.
De gepresenteerde uitrustingselementen zijn afhankelijk van 
de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar. Peugeot kan 
in het kader van permanente productverbetering op elk gewenst
moment de technische gegevens, de uitrusting, de opties en 
de kleuren wijzigen. De huidige stand van de techniek maakt 
het niet mogelijk de kleuren waarheidsgetrouw in deze brochure
weer te geven. Neem voor nadere uitleg of meer informatie 
contact op met uw Peugeot-dealer. 
Niets uit deze brochure mag zonder de uitdrukkelijke toestemming
van Automobiles Peugeot worden gereproduceerd.
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