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Nyomdai gondozás: PIXELGRAF
MARK/DPS-5008 – 2010_01

Bélyegző helye
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ÉLMÉNY VEZETNI
Az 5008 olyan kivételes modularitással rendelkező kompakt egyterű, amely remekül
ötvözi a sokoldalúságot a stílusossággal. Legújabb technológiájú, minden igényt
kielégítő biztonsági felszereltsége mellett kiváló menetdinamikai tulajdonságai
biztosítják, hogy Ön bátran neki merjen vágni bármilyen hosszú útnak. A tökéletes
vezetési élmény és az utasok biztonsága garantált.
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MEGKÖNNYÍTI
AZ ÉLETEM
Az ergonomikus vezetőhelyet legújabb technológiájú kényelmi,
biztonsági és a vezetést könnyítő felszereltségi elemek veszik körül.
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Vezetőhely
A magasított vezetőhely és
a hatalmas szélvédő kitűnő
kilátást és fokozott biztonságérzetet biztosít a vezetőnek,
aki szinte uralja az utat.

Követésitávolság-figyelő
rendszer*

Parkolóradar elöl-hátul
parkolássegéddel*

és hangjelzéssel ad

kézifékhez lejtőn való elindulást

felvilágosítást. Ahogy

segítő rendszer is tartozik , mely

A vetített kijelzéshez

A parkolássegéd, oldal-

közeledünk a tárgyhoz,

két másodpercig álló helyzetben

kapcsolódó, a kocsi orrában

érzékelőinek segítségével

a hangjelzés egyre gyorsul,

tartja az autót, míg a vezető

elhelyezett radarral működő

a parkolóhely és az autó

30 cm-nél kisebb távolság

a fékről átlép a gázpedálra.

rendszer segít a sebességnek

méretét hasonlítja össze, és

esetén folyamatossá válik.

megfelelő követési távolság

tájékoztatja a vezetőt arról,

tartásában. Ezzel nemcsak

hogy lehet-e az adott helyen

Elektromos kézifék

elkerülhetővé teszi az egyes

parkolni, illetve arról is, hogy

Az 5008 szériában tartalmazza

országokban fenyegető

milyen nehézségű manővert

az elektromos kéziféket.

súlyos bírságokat, hanem

kell annak érdekében elvégezni.

Használata nagyon kényelmes:

meg is tanít az optimális

Az első és hátsó parkolóradar

azonnal kiold, amikor elindul

távolság szükségességére

a vezető látóterében nem

az autó, a motor leállításakor

és betartására.

látható tárgyakról grafikus-

pedig behúz. Az elektromos

Az autó tervezőinek sikerült
még ergonomikusabbá
tenni a vezetőhelyet,
egyrészt az ülések minőségi
kidolgozásának, másrészt
a kormányoszlop erősen

függőleges dőlésszögének
köszönhetően. A műszerfal
döntött síkja összhangban van
az autó külsejének dinamikus
vonalaival, ami jelentősen
fokozza a térérzetet.

Head-up display*
A head-up displayen a vezetést
segítő fontos információk
(sebesség, sebességhatároló/tempomat** és
követésitávolság-jelzés) egy,
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* változattól függően opció
** változattól függően széria vagy opció

a műszerfal tetejéről kinyíló,
nem tükröződő, áttetsző
polikarbonát lemezre vetítve
jelennek meg.
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A CSALÁD BARÁTJA
A család minden tagja imád az 5008 fedélzetén utazni, hisz az autó mindannyiuk
igényét kielégíti: stílus, technológia és vezetési élmény a nagyoknak , tér,
praktikum és szórakozás a kicsiknek... jó hangulat és biztonság mindenkinek.

2225 ÜLLÕ Pesti út 203. Telefon: 06 (29) 521-150

1039 BP Szentendrei út 255. Telefon: 06 (1) 436-0580

www.fredibeni.hu

MINDEN BARÁTOM ELFÉR BENNE
Gyerekjáték az 5008-at a
család igényeire hangolni.
Az autó 5, vagy opcióként
7 kényelmes férőhelyet kínál,
melyek a család igényeinek
megfelelően variálhatók,
legyen szó 7 személy vagy
tengernyi csomag szállításáról.

Tér és praktikum
A második és harmadik
sor ülései külön-külön
a padlóba süllyeszthetők*,
így teljesen sík felület
alakítható ki a rakodóküszöbbel egy vonalban.
Az első utasülés víz-

szintesen lehajtható*, így
hosszú tárgyak szállítása
is lehetővé válik.
Ebben a kialakításban
(padlóba süllyesztett
ülések és előrehajtott
első utasülés) a hasznos
hosszúság 2,76 m.

Tökéletes kényelem
A második sor üléseit hosszanti
irányban lehet állítani, sőt a
valóban ideális üléshelyzet
érdekében dőlésszögük is
szabályozható. A második
üléssor üléseit különleges
mechanizmussal látták el,

így könnyű a beszállás
a harmadik üléssorba.
Az üléspárna egyetlen
mozdulattal felhúzható, majd
a támla előrecsúsztatva
maximális helyet biztosít
a beszálláshoz. Az első
ülések háttámlájában

elhelyezett asztalkákon
minden apróság elfér.
A 2. és 3. üléssorhoz az
oldalablakokra rendelhető
napfényroló* az ott utazókat
védi meg az erős napfénytől.
*opció
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VELÜNK UTAZIK A FÉNY
Egyszerre tágas és kompakt. Az 5008 panoráma üvegtetején* át beáramló fény semmihez
nem hasonlítható tágasságot és fényt biztosít az utastérben. Az utasok komfortérzetét
a kényelmes ülések , a nagy lábtér, és a számos, családok számára nélkülözhetetlen
tárolóhely fokozza.

Ameddig a szem ellát...
Az óriási szélvédő (1,70 m²)
hatalmas panoráma
üvegtetőben* (1,69 m²)
folytatódik, amely az egyik
legnagyobb a Peugeot
kínálatában. Így az utasok
egyszerre élvezhetik az
utastér világosságát és
a nem mindennapi kilátást a
külvilágra. Az oldalablakokkal,
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az oldalsó háromszögletű
ablakkal és a hátsó szélvédővel
együtt az üvegfelület eléri
az 5,77 m²-t!
Ideális csomagtér
Az 5008 a kompakt
egyterűekhez képest is jelentős
csomagtérrel büszkélkedik.
5 üléses konfigurációban
823 l (679 l VDA-szabvány)

a csomagtartó maximális
mérete a kalaptartó alatt.
Amennyiben a 7 ülés a padlóba
van hajtva, és a második sor
üléseit lehajtjuk, a csomagtartó maximális mérete akár
2506 literre is növelhető.
Mindent a maga helyére
A vakációra induló
családoknak ezentúl

nem kell helyhiánnyal
küzdeniük! A középkonzolon
található, 2 félliteres
üdítőspalack tárolására
is alkalmas 10,5 literes
hűtött rakodóhely
mellett a kesztyűtartó,
az ajtóban kialakított
tágas rakodózseb,
vagy a kormány alatti
rakodóhely rejtheti
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el azokat a dolgokat, amelyek
útközben kellhetnek. A hátul
utazók a padlószinten
kialakított rakodóhelyeket
és a hátsó ajtózsebeket
használhatják. A harmadik
sor** utasai a könyöklő
alatti tárolóhelyben
rejthetik el tárgyaikat.
* változattól függően opció
** opció
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BOLDOGAN UTAZTAK ,
MÍG MEG NEM ÉRKEZTEK ...
Videó csomag*
Akármilyen messze is utazik,
az idő röpülni fog az 5008
fedélzetén! A gyerekek , a videó
csomagnak hála, ki sem akarnak
majd többet szállni az autóból!
A videó csomag RCAcsatlakozóinak köszönhetően
pl. DVD-lejátszót vagy
játékkonzolt kapcsolhatunk
a rendszerhez, melynek
képét az első fejtámlákban
elhelyezett 2 db 7"-os
színes kijelző jeleníti meg.
A csomaghoz 2 db vezeték
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nélküli fejhallgató is tartozik ,
így a gyerekek az elöl ülők
zavarása nélkül nézhetik
kedvenceiket. A fejhallgatókat
újratölthető akkumulátorokkal
látták el.
Audio és telematika
Az 5008-ast a legfejlettebb
audio- és telematikai
berendezésekkel szerelték
fel: MP3-as, kormányról
vezérelhető rádió-CD,
Bluetooth-kihangosítóval
ellátott színes navigáció

(RNEG)*, 3 dimenziós
színes navigáció beépített
rádiótelefonnal (NG4)* vagy
JBL-erősítőrendszer* az
Ön igényeinek megfelelően.
Ezek a beépített készülékek
a legmodernebb technológiát
képviselik, kiváló minőségűek
és kifinomult megjelenésük
révén tökéletesen illeszkednek
az autó belteréhez.
Segítségükkel Ön anélkül
hallgathatja kedvenc zenéit
vagy anélkül telefonálhat,
hogy akár egyetlen pillanatra
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is le kellene vennie szemét
az útról.
Csatlakozzon Ön is
A középkonzolba épített
jack- vagy USB-csatlakozón**
keresztül hordozható
zenelejátszó vagy USB-eszköz
csatlakoztatására is lehetőség
van. A csatlakozó ügyes
elhelyezésének köszönhetően
a zenelejátszó rejtve maradhat
az illetéktelen tekintetek elől.
* változattól függően opció
** változattól függően széria
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SENKI SEM TUDJA
LEVENNI RÓLA A SZEMÉT
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Az 5008 kiegyensúlyozott vonalvezetése és aerodinamikus formája révén tűnik
ki. A jármű elején hosszan elnyúló fényszórókat, az első kerék tengelyének
vonalától induló hatalmas szélvédőt és a hosszan elnyújtott motorháztetőt
mintha arra tervezték volna, hogy a lehető legsimábban hasítsák a levegőt.
Az 5008-ból áradó természetes könnyedséget fokozzák az első hűtőrácsot
díszítő krómozott elemek, amelyek felsőkategóriás jelleget és eleganciát
kölcsönöznek az autónak. A letisztult vonalvezetés nyúlánkabbá teszi az autó
oldalát és megerősíti a belőle áradó folyamatos mozgás érzetét.
Az 5008-ban ülve szeretni fogja, ha megnézik Önt!
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ÓVJA AZ EGÉSZ CSALÁDOT
Ha az egész család utazik, a biztonságnál nincs fontosabb. Az 5008, legújabb technológiai fejlesztései aktív és passzív
biztonsági elemei révén, védelmet nyújt a vezetőnek és az összes utasnak. Így Önök teljes biztonságban utazhatnak.

Kivételes dinamizmus
és úttartás
Az 5008 törekvése, hogy a
kivételes úttartást és a magas
szintű felfüggesztési komfortot
ötvözve új referenciát teremtsen
a vezetési komfort tekintetében
a kompakt egyterűek között.
Az ilyen típusú járművektől
eddig szokatlan karosszériamerevség hozzájárul a kitűnő
úttartáshoz, és jelentős szerepet
játszik a jármű akusztikai
komfortjában is. A 308-ból
kölcsönzött, nyomatékmentesített stabilizátorral
ellátott MacPherson első
felfüggesztés referencia a
dinamikus viselkedés terén.
A Peugeot mérnökei arra
összpontosítottak, hogy biztos
és hatásos, a limuzinokéhoz
közelítő útfekvést alakítsanak ki
az 5008 számára, miközben
megtartják azt a magas szintű
kényelmet, amelyet az
egyterűvásárlók elvárnak.

Az így kapott kitűnő eredmény
valamennyi utast érinti, a
harmadik sorban utazókat is.
Sebességhatároló és tempomat*
A sebességhatároló funkció a
gázpedál „felkeményítésével”
akadályozza meg, hogy
véletlenül átlépjük az előre
beprogramozott sebességhatárt. A funkció a gázpedál
erőteljesebb lenyomásával
kikapcsolható. A tempomat
(sebességrögzítő) az előre
beprogramozott sebesség
tartását teszi lehetővé a gázpedál érintése nélkül, a menetkörülményektől (emelkedő,
lejtő, szél) függetlenül.
A fék vagy kuplungpedál
megnyomására a tempomat
automatikusan kikapcsol.
Légzsákok
Az 5008 minden utasát –
beleértve a 3. sorban
ülőket is – légzsákok védik.

Az 5008 6 légzsákkal van
ellátva: vezető- és utasoldali
légzsákkal (utóbbi gyermekülés
esetén kikapcsolható),
két oldallégzsákkal és két
függönylégzsákkal, mely
a 3. sorban utazókat is védi
(7 üléses változatoknál).
Intelligens kipörgésgátló
A klasszikus kipörgésgátlóhoz
képest új funkcióval bővül,
megkönnyítve a vezető
számára az elindulást és a
haladást jeges és havas úton.
Az újszerű kipörgésgátlóvezérlés automatikusan
bekapcsol. Téli gumikkal
társítva természetesen
még hatékonyabb.
Biztonsági övek
Az első biztonsági övek
pirotechnikai övfeszítőkkel és
överő-határolóval, a hátsók
pedig överő-határolóval
vannak ellátva. Be nem

kapcsolásukra vagy
kikapcsolásukra jelzés
figyelmeztet. A gyermekülés
könnyed és biztonságos
elhelyezéséről a hátsó
üléseken található 3 Isofix
rögzítési pont gondoskodik.
Aktív biztonság és ESP
Az 5008-ban szériafelszereltség
az ESP, mely magában foglalja
a következőket: blokkolásgátló
(ABS), kipörgésgátló ( ASR),
elektronikus fékerőelosztó,
vészfékrásegítés, lefulladásgátló
és dinamikus stabilitáskontroll.
A gyermekek védelme
A gyermekek biztonságáról
a becsípődésgátlóval
ellátott hátsó elektromos
szekvenciális ablakemelők**
és az elektronikus gyerekzár**
gondoskodik.

* változattól függően széria vagy opció
** változattól függően széria
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A PEUGEOT ÉS
A KÖRNYEZET VÉDELME
A Peugeot évek
óta sokat tesz a
környezet védelme
érdekében. A márka ez irányú
tevékenységének újabb
lépcsőfokához érkezett:
a jövő generációiért való
elkötelezettségét a
Peugeot a Blue Lion
követelményrendszerben
foglalja össze.

A Blue Lion besorolást a
márka azon modelljei kapják
meg, melyek a környezetet
legkevésbé terhelik.
A Blue Lion megnevezés
a Peugeot-nak a CO2kibocsátás csökkentésére
irányuló törekvéseit és a
levegő minőségét javító
technológiai fejlesztéseit
jelöli.

2008 elején a program már
konkrét eredményeket mutat:
• 2000 óta a Peugeot több
mint 1 600 000 db FAPrendszerrel (részecskeszűrő)
ellátott autót értékesített.
• 2001 óta közel 1 100 000
db 120 g-nál kevesebb
CO2-t kibocsátó gépkocsit
értékesített Európában
(14 ország).

JÖVŐNK A JELENBEN

• 2007-ben a Peugeot által
Európában értékesített
személyautók 40%-a
kevesebb mint 130 g/km
CO2-t bocsát ki.
• A Peugeot összes modellje
az ISO 14001 szabványnak
megfelelő gyárban készül és
95%-ban újrahasznosítható.

Aerodinamika és
gazdaságosság
Az 5008 áramvonalas
formájának kialakításánal
fontos szerepet játszott,
hogy segítsen a lehető
legalacsonyabb
fogyasztás elérésében.
Az 5008 légellenállása
kategóriája egyik legjobbja
(CX=0,29).

HDi FAP
A részecskeszűrő berendezés
porózus szerkezete felfogja a
rajta áthaladó kipufogógázok
szénrészecskéit. A berendezés
fontos része a károsanyagkibocsátás csökkentésére
irányuló stratégiának,
ugyanakkor nem csökkenti
az autó szolgáltatásait és a
vezetés örömét.

Sebességváltásra
figyelmeztető jelzés*
Ez a jelzés segít Önnek a
legjobb sebességfokozat
kiválasztásában és ennek
köszönhetően a lehető
legkedvezőbb fogyasztás
elérésében.
Energiatakarékos
gumiabroncsok
Ezen különleges, 16"-os
gumiabroncsok szerkezete

nagymértékben hozzájárul
a környezet kíméletéhez.
A manapság alkalmazott
abroncsokhoz képest
20%-kal alacsonyabb
a gördülési ellenállása,
így jelentős üzemanyagmegtakarítást tesz lehetővé,
és a CO2-kibocsátást is
csökkenti. Természetesen
e kiváló tulajdonságok
ellenére sem csökken a gumi
élettartama vagy tapadása.

AZ ERŐ VELE VAN
Az 5008 kétféle benzines
és háromféle dízelmotorizációt
kínál. Akár sportos, akár
gazdaságos legyen vezetési
stílusa, kínálatunkban biztos
megtalálja az igényeinek
legjobban megfelelő
erőforrást.

BENZINES ERŐFORRÁSOK

DÍZEL ERŐFORRÁSOK

1.6 literes VTi 120 LE,
5 fokozatú manuális váltóval.
Dinamikus, kellemes vezetési
élmény, takarékos fogyasztás
mellett.

1.6 literes HDi FAP 110 LE
6 fokozatú manuális váltóval.
Dinamikus motor, kiváló
gyorsulással a tökéletes
vezetési élmény, részecskeszűrő a környezetbarát
technológia szolgálatában.

1.6 literes THP 156 LE
6 fokozatú manuális váltóval.
Energikus indulást, kitűnő,
dinamikus haladást garantál
ez az erőforrás.
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1.6 literes HDi FAP 110 LE
6 fokozatú automata váltóval.
Dinamikus, környezetbarát
motor, mely, váltója révén,
automatikusan alkalmazkodik
az Ön vezetési stílusához.

2.0 l HDi 16V 150 LE FAP,
6 fokozatú manuális váltóval.
Ez az erőforrás a remek
vezetési élmény mellett kiváló
teljesítmény/fogyasztás arányt
garantál.
2.0 literes 16V HDi 163 LE FAP,
6 fokozatú automata váltóval.
A kínálat csúcsa, technológia
és dinamizmus felsőfokon.
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AZ 5008 MÁS
Az 5008 személyiségét, eredetiségét 9 különböző színnel emelhetjük ki.
A külső színnel 5 különböző kárpit teremti meg a belső harmóniát.
Az egyes felszereltségi szintek, kárpitok és külső színek
párosításáról márkakereskedője tud Önnek felvilágosítást adni.
Megalkothatja saját autóját, ha ellátogat a www.peugeot.hu
oldalra, a konfigurátor almenübe.

METÁLFÉNYEZÉS
(opció)

Szürke Aluminium

Szürke Shark

Kék Abysse

Kék Philae

Szürke Vapor

Fekete Perla Nera

Fekete Ligne Tramontane szövet

MATTFÉNYEZÉS

Szürke Hurricane

SPECIÁLIS
METÁLFÉNYEZÉS

GYÖNGYHÁZ
FÉNYEZÉS

(opció)

(opció)

Fehér Nacré

Piros Babylone

16"-os HAUMEA dísztárcsa
széria Comfort változatnál

16"-os ERIS könnyűfém keréktárcsa
opció Comfort változatnál,
széria Premium változatnál

17"-os QUARK könnyűfém keréktárcsa
opció Premium változatnál, de széria
Premium 2.0 HDi automata változatnál

2225 ÜLLÕ Pesti út 203. Telefon: 06 (29) 521-150

18" MAGNETIK könnyűfém keréktárcsa
opció premium változatnál

Szürke Strada Guérande szövet

Fekete Strada Tramontane szövet

Szürke Guérande bőr*

Fekete Tramontane bőr*

* A bőrkárpitozás az első és hátsó ülések bőrbevonatát tartalmazza, opcióként rendelhető.

1039 BP Szentendrei út 255. Telefon: 06 (1) 436-0580

www.fredibeni.hu

SZÉRIAFELSZERELTSÉGEK
CONFORT
• 16"-os acél keréktárcsák Haumea dísztárcsával
• Blokkolásgátló, elektronikus fékerőelosztó,
vészfékrásegítés, automatikusan bekapcsolódó
vészvillogók
• Bőrbevonatú kormánykerék
• Elektromos kézifék, lejtőn való elindulást segítő
rendszerrel
• Elektromos, szekvenciális ablakemelők elöl,
elektromos és fűthető visszapillantók
• ESP és kipörgésgátló

• Függönylégzsákok, vezető- és utasoldali
légzsák, oldallégzsákok elöl
• Kiegészítő belső tükör, lehajtható asztalkák
az első ülések háttámláján
• Különálló, csúsztatható, összecsukható és
padlóba süllyeszthető ülések a második
üléssorban
• Manuális klímaberendezés
• Rádió-CD MP3-lejátszóval, kormányoszlopról
vezérelhető, 6 hangszóró, jackcsatlakozó

050/048
022/023

PREMIUM = CONFORT felszereltség +
• 2 db távirányítós kulcs
• 16"-os Eris könnyűfém keréktárcsák
• Állítható magasságú utasülés
• Elektromos ablakemelők hátul, elektromos
gyerekzár
• Első könyöktámaszok
• Kétzónás automata klímaberendezés hátsó
légbefúvóval és levegőminőség-érzékelővel
• Kilátás csomag: automatikusan bekapcsolódó
fényszórók és automata ablaktörlők,
automatikus üdvözlő- és hazakísérő fény
• Ködfényszórók

• Sötétített hátsó oldalüvegezés és csomagtér
ablak
• Színre fújt oldalvédő elemek, krómdekoráció
az oldalablakoknál, krómdekoráció az első
légbeömlőn
• Rakodóhely csomag: szemüvegtartó (kivéve
üvegtetős változatok), csomagrögzítő háló,
rakodórekesz a vezetőülés alatt
• Tempomat és sebességhatároló
• USB-csatlakozó zenelejátszóhoz
• Világítás csomag: kivehető öntöltő zseblámpa a
csomagtérben, első-hátsó küszöbmegvilágítás

PREMIUM PACK* = PREMIUM felszereltség +
• Állítható deréktámasz vezetőoldalon
• Elektrokróm visszapillantó tükör
• Követésitávolság-figyelő rendszer
• Krómhatású tetődekoráció

• Panoráma üvegtető
• Sportkormány és alu küszöbdekoráció
• Tolatóradar
• Vetített kijelző

* 2010 második felétől
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5008
MOTOR
Hengerűrtartalom (cm3)
Hengerek száma
Maximális teljesítmény (kW/LE)
Fordulat/perc
Maximális nyomaték/overboost* (Nm)
Fordulat/perc
Szelepek száma
SEBESSÉGVÁLTÓ
5 fokozatú manuális
6 fokozatú manuális
6 fokozatú robotizált
6 fokozatú automata
GUMIABRONCSOK
Méret (felszereltségtől függően)
FUTÓMŰ
Elöl
Hátul
FÉK
Elöl
Hátul
MÉRETEK (mm)
Hosszúság
Szélesség (visszapillantók nélkül/visszapillantókkal)
Magasság (5 szem./7 szem.)
Tengelytáv
Első túlnyúlás
Hátsó túlnyúlás
Nyomtáv elöl/hátul
TÖMEG (kg) 5 szem./7 szem.
Saját tömeg (üresen)
Hasznos tömeg
Megengedett össztömeg
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval (tehermegosztással)
Össz. engedélyezett gurulótömeg (12% lejtőn)
KAPACITÁS
Üzemanyagtartály (liter)
Csomagtartó-térfogat, kalaptartó alatt, 5 személyes konfigurációban,
a hátsó ülések legelső és leghátsó pozíciójánál (dm3) (VDA szerint)
MENETTELJESÍTMÉNY
Maximális sebesség (km/h)
Gyorsulás (s, csak vezetővel)
– 0-ról 100 km/h-ra (5/7 szem.)
– 1000 m állóhelyzetből
FOGYASZTÁS (l/100 km)
– városi
– városon kívül
– vegyes
– CO2 (g/km, vegyes)
* Átmenetileg megnövelhető nyomaték

1.6 VTi 120 LE E4

1.6 VTi 120 LE E5

1.6 THP 150 LE E5

1.6 l HDi 110 LE FAP E4

1.6 l HDi 112 LE FAP E5

1.6 HDI 110 LE FAP 2 TR E4

2.0 HDi 150 LE FAP E5

2.0 l HDi 163 LE FAP AUT. E5

1598
4
88/120
6000
160
4250
16

1598
4
88/120
6000
160
4250
16

1598
4
110/150
5800
240
1400
16

1560
4
80/110
4000
240/260
1750
16

1560
4
82/112
3600
270/285
1750
16

1560
4
80/110
4000
240/260
1750
16

1997
4
110/150
3750
340
2000
16

1997
4
120/163
3750
340
2000
16

X
–
–
–

X
–
–
–

–
X
–
–

–
X
–
–

–
X
–
–

–
–
X
–

–
X
–
–

–
–
–
X

1473/1503
597/747
2070/2250
850/700
2920/2950

1563/1593
562/717
2125/2310
1350/1200
3475/3510

1589/1619
536/711
2125/2330
1400/1200
3525/3530

183
12,5/12,6
34/34,1

195
9,9/10
31,1/31,4

190
10,4/10,5
31,8/31,9

6,2
4,5
5,1
135

7,4
4,8
5,7
149

9
5,6
6,8
178

215/55 R 16, 215/50 R 17 vagy 215/45 R 18
Pseudo-McPherson felfüggesztés, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd
csatolt lengőkarok, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók
hűtött tárcsa
tárcsa
4529
1837/2118
1623/1639
2728
936
867
1532/1561
1427/1457
573/733
2000/2190
1200/1100
3200/3290

1460/1490
590/735
2050/2225
1350/1200
3400/3425

1472/1502
598/748
2070/2250
850/700
2920/2950
60
578–679

187
12,2/12,3
33,8/33,9
9,8
5,8
7,3
169

195
9,6/9,7
30,8/30,9
9,4
5,5
6,9
159

183
12,3/12,9
33,6/34,4

9,8
5,7
7,1
167

A fogyasztási és menetteljesítmény-adatok 16" vagy 17"-os kerékméretre vonatkoznak.

6,5
4,5
5,3
140

6,5
4,6
5,3
139

A menetteljesítmények és fogyasztási adatok a műszaki fejlesztés függvényében változhatnak.
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HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS

Látogasson el internetes oldalunkra és tudjon meg többet
az 5008 modellről, alkossa meg saját autóját a konfigurátorral!
Internetes oldalunkon hasznos információkat talál továbbá
akcióinkról, szolgáltatásainkról és további modelljeinkről is.

Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt
mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot
kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel
állnak rendelkezésére.
AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN
Peugeot Garancia(1)
A szerződéses garancia 2 évre szól a
Peugeot járművek esetében, kilométerkorlátozás nélkül. Az átrozsdásodás
elleni garancia személygépjárműveknél
12 évre, tehergépjárműveknél 6 évre szól.
Kiterjesztett garanciaszerződés
A kiterjesztett garanciaszerződés lehetővé
teszi, hogy Ön a márka által biztosított
2 éves szerződéses garancián túl +1, +2,
vagy +3 évvel meghosszabbítsa a
gépjárművére vonatkozó garanciát.
A szolgáltatás olyan Peugeot gépjárműre
igényelhető, amely kevesebb mint
22 hónapos, és futásteljesítménye
nem éri el a 40 000 km-t.

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az
Automobiles Peugeot által kifejlesztett
és tesztelt termékek, tartozékok
széles körű választékával várjuk Önt:
kényelmi és komfortérzetét emelő,
karbantartást megkönnyítő termékek,
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus
termék közül választhat!
(1)

Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak
kívánunk kedvezni. Minél idősebb
Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb
karbantartási munkadíjat és alkatrészkedvezményt biztosítunk Önnek
márkaszervizeinkben.
Tehát Ön annál kevesebbet fizet,
minél idősebb Peugeot-val jár!
Részletek és regisztráció weboldalunkon:
www.peugeot.hu/fonix.
Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában,
a hét minden napján igénybe veheti a
Peugeot Assistance szolgáltatásait.

Ossza meg velünk véleményét!
Annak érdekében, hogy minél jobban
megfelelhessünk az Ön igényeinek és
elvárásainak, kérjük, ossza meg velünk
a márkáról és az autóról alkotott
véleményét. Vásárlás után postai úton
eljuttatunk Önhöz egy üdvözlőcsomagot,
melyben két kérdőívet talál. Kérjük, segítse
munkánkat azzal, hogy ezeket kitöltve
visszaküldi a megadott címre.

Ha útközben váratlanul műszaki
meghibásodást észlel, kérjük, hívja az
alábbi zöldszámot (csak Magyarország
területéről, illetve magyar
telefonszolgáltatótól indított hívás esetén):
06 80 44 24 24
A szolgáltatás egész Európában igénybe
vehető a következő telefonszámon:
00 36 1 411 07 24

valamint szigorú technikai felkészültséget
és magas szintű műszaki szaktudást
követelnek meg a márkaszerviz dolgozóitól.

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban a Peugeotszabványok szigorú előírásainak
betartásával dolgoznak. Ezek a szabványok
kizárólag a Peugeot által tesztelt és
engedélyezett kiváló minőségű eredeti
alkatrészek beépítését engedélyezik,

Peugeot Service garantált áras
szolgáltatáscsomagok
Peugeot Service garantált áras
szolgáltatáscsomagjaink ára fix
és előre tervezhető.
A csomagok magukban foglalják az
alkatrész árát, a munkadíjat és egy
30 pontos ingyenes átvizsgálást.
Azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik
különös gonddal ügyelnek gépjárművük
állapotára, és a kötelező revízióknál
gyakrabban kívánják ellenőriztetni és
karbantartani autójukat.

A kérdőíveket az interneten,
a www.peugeot.hu/velemeny oldalon
is kitöltheti.

* A Peugeot márkakereskedések
és márkaszervizek mindenkori aktuális
listáját megtalálhatja weboldalunkon:
www.peugeot.hu

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot időszakos vizsgálatok és garanciafeltételek füzetben találhatja meg. A Peugeot Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjának felelnek meg. A képeken bemutatott gépjárművek felszereltsége széria vagy opció,
változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat
és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a
színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződés hivatalos
alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot
előzetes beleegyezésével reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2010. február
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