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PEUGEOT heeft de Franse traditie van kwalitatief hoogstaande en

inventieve producten altijd hoog in het vaandel gedragen. Vandaag

legt PEUGEOT zich meer dan ooit volledig toe op het ontwerpen

van voertuigen met een uitgesproken design die alle zintuigen 

prikkelen en daardoor louter rijplezier overstijgen. Ergonomie, 

materialen, connectiviteit ... Elk detail werd herwerkt om u een nog

intuïtievere rijervaring te verzekeren.
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ULTIEME AANTREKKINGSKRACHT.



E EN  ST IJL ,  EEN  KLAUW. NADRUKKEL IJK  AANWEZIG  Z I JN .

Welkom in een nieuw tijdperk van sportiviteit en prestaties, volledig toegewijd aan het GT-karakter. 

Van zijn krachtig silhouet tot de verfijning van zijn materialen en zijn hoogwaardige afwerking, 

van de technologische innovatie tot de prestaties van zijn exclusieve motor*, 

de nieuwe SUV PEUGEOT 5008 GT laat niemand onberoerd.

Laat u vooraan fascineren door de Full LED-koplampen die op stijlvolle wijze 

het radiatorrooster met geciseleerd dambordpatroon omkaderen, dat door de exclusieve 

sierrand in 'Sanded Chrome' wordt omringd. Zijn verchroomde buitenspiegelbehuizingen 

en het koperkleurig GT-embleem voegen een geraffineerde toets toe aan zijn sportieve look.

6 7** Meer informatie over de motoren op pagina 38-39
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SPORT IE F  TOT  IN  HE T  KL E INSTE  DETAIL .

Als belichaming van sportiviteit kan de nieuwe SUV PEUGEOT 5008 GT 

uitgerust worden met de exclusieve 2,0 l BlueHDi 180 S&S-motor* in combinatie 

met de automatische zesversnellingsbak EAT6, voor hoogstaande prestaties.

NIEUWE HORIZONTEN .

Achteraan zorgen de dubbele verchroomde eindpijpen aan weerszijden van de bumper en zijn

ledlichten met 3 klauwen voor een opvallende indruk. Vanuit zijaanzicht benadrukken zijn

standaard Black Diamond dak, de spatbordverbreders, zijn standaard 19" banden en zijn

tweekleurige lichtmetalen velgen Boston met diamanteffect zijn raszuiver silhouet. 

* Meer informatie over de motoren op pagina 38-39



V ERB L I NDENDE A A NW EZ I G HEID.
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VOORRANG AAN ST IJL .INDRUKWEKKENDE KLAUW.

Zijn wendbaarheid wordt stijlvol vormgegeven. Vooraan, met zijn radiatorrooster met de 'Sanded chrome'

sierrand en het verchroomd dambordpatroon, onderstreept door een standaard Full LED-lichtsignatuur.

Achteraan, een nadrukkelijk design met een zwarte strook omkaderd door lichten met 3 klauwen, 

voor een sportieve toets. Het elegante Black Diamond dak benadrukt op subtiele wijze zijn sportieve lijn.

Laat u verleiden door de katachtige elegantie van de nieuwe SUV PEUGEOT 5008 GT Line, 

zijn sportieve lijn, zijn nadrukkelijke rondingen, zijn verfijnd design en de hoogwaardige 

uitrustingselementen van het GT LINE-gamma. Van bij de eerste aanblik doet zijn 

personaliteit zich gelden.
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R IJD E N  ME T  PL E Z IE R .

Prestaties zitten hem in het bloed: de nieuwe PEUGEOT SUV 5008 GT Line 

is uitgerust met BlueHDi-, PureTech of  THP-motoren*, 

voor hoogstaande prestaties.

ALLES  IS  ONDER  CONTR OLE .

De nieuwe SUV PEUGEOT 5008 GT Line is haarscherp tot in de kleinste details: 18" tweekleurige 

aluminium velgen met diamanteffect in mat-look DETROIT, dubbele verchroomde uitlaatpijpen, 

koperkleurige GT-line-emblemen en standaard achteruitkijkspiegels in Perla Nera Zwart. 

Uitzonderlijke afwerkingen voor een geraffineerd model. 

* Meer informatie over de motoren op pagina 38-39



V EELV U LDI G E SENSATI ES .
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BEDIENEN MET  DE  V INGERTOP P EN . E N  U W Z IN TU IGE N  PR IKKE L EN .

Beleef de toekomst met de hightech-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 in volnerfleder met geïntegreerde

bedieningstoetsen en de automatische versnellingsbak met elektrische impulsbediening*.

De bekleding in Nappaleder* en het houten interieur** met subtiele punten in satijnchroom

staal** brengen uw tastzin in vervoering. Met de i-Cockpit® Amplify worden al uw zintuigen 

geprikkeld: helderheid, akoestiek, geïntegreerde geurdispenser, dynamische sensaties 

van het Driver Sport Pack in 'Boost'-modus... Aan u om de sfeer van uw reis te bepalen.

* Naargelang de versie
* Optie 
** Standaard op de GT



IN ST INCT IEVE  CONNECT IV ITE IT. VE RD E R Z IE N .

Connectiviteit is alomtegenwoordig, als een zesde zintuig. Uw smartphone 

wordt verbonden met het aanraakscherm via de Mirror Screen-functie* 

en wordt automatisch** draadloos opgeladen op de middenconsole. 

De nieuwe verbonden 3D-navigatie met stemherkenning staat garant voor kwaliteitsvolle en serene

verplaatsingen, dankzij de TomTom®-services die in realtime alle essentiële gegevens weergeven

om het rijden te vereenvoudigen en het verblijf aan boord aangenamer te maken (verkeer, weer, 

parkeerplaatsen, tankstations en het opzoeken van hotels, restaurants, recreatiemogelijkheden...).
* Mirror Screen gebruikt het gegevensabonnement van uw smartphone, op voorwaarde dat u bij uw telefoonmaatschappij een abonnement met internettoegang hebt afgesloten, en genereert geen
bijkomende kosten. De gebruiker verbindt zijn toestel met het voertuig via een USB-kabel. De Mirror Screen-functie wordt bediend via Android Auto (smartphone met Android, na bij volledige stilstand
van het voertuig de app Android Auto te hebben gedownload op de smartphone), via Apple CarPlay™ (smartphone met iOS) of via de MirrorLink®-technologie (smartphones die compatibel zijn met
MirrorLink®). Enkel de door Android Auto,  Apple CarPlay™ of MirrorLink® gecertificeerde apps werken, voor uw veiligheid, naargelang het geval, bij stilstand of al rijdend. Bepaalde apps kunnen 
betalend zijn. Meer informatie op www.mirrorlink.com of www.apple.com
** Als optie verkrijgbaar naargelang de versie 2 1



DE DAGELIJKSE  SLEUR OVERSTIJGEN.



E E N  A N D E R ID E E  VAN GROOTSHE ID.

Geniet van een uniek uitzicht en een aangename helderheid 

aan boord, met de grote glazen oppervlakken en een panoramisch

open dak* verfraaid met blauwe lichtstroken. Het Hi-Fi Premium

Focal®* pack, met zijn unieke klanksignatuur, geeft het geluid 

zuiver en nauwkeurig weer. De omhullende zetels met 

multipoint-massagefunctie* bieden een sensationeel comfort. 

25* Als optie verkrijgbaar naargelang de versie
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ONEINDIG  MODULEERBAAR . D E  RU IMTE  MOD E L L E RE N .

Schep in de hoogwaardige, met Nappaleder* beklede omgeving een ruimte die bij 

uw passagiers past, dankzij de drie onafhankelijke zetels achteraan en een derde 

zetelrij met twee wegklapbare zetels*.

Geniet van het grote laadvolume van de koffer*, die via de handenvrije achterklep** 

met een eenvoudige voetbeweging onder de achterbumper geopend kan worden. 

* Lage laaddrempel. Volume tot 780 dm3 (VDA-norm) in de configuratie met 5 zitplaatsen. 
Laden van voorwerpen met een lengte tot 3,20 meter, dankzij de volledig neerklapbare passagierszetel.
** Als optie verkrijgbaar naargelang de versie 27* Optie 



A U TONOMI E A A N B OORD.
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OPN IE U W U ITGE VONDEN MOBIL ITE IT.

Verleg de grenzen van uw mobiliteit: leg de laatste kilometers van uw verplaatsingen 

af op de e-Bike eF01*, de ingenieuze, door Peugeot ontwikkelde mobiliteitsoplossing, 

die in de koffer op zijn ‘DockStation’* wordt bevestigd en opgeladen. Controleer zijn 

laadniveau en laat u op het einde van uw traject begeleiden door de applicatie MyPEUGEOT APP**.

* Als accessoires: e-Bike eF01 (elektrisch ondersteunde plooifiets van PEUGEOT, beschikbaar vanaf november 2017); 
Dockstation (laadstation dat in de koffer geïntegreerd kan worden en dat uw 'e-Bike eF01' 

kan vasthouden en opladen, wanneer uw SUV 5008 ingeschakeld is).
** De applicatie MyPEUGEOT APP is verkrijgbaar in de stores van Google en Apple, naargelang het land. 

Via de app kunt u het laadniveau van de batterij, de gemiddelde snelheid en het aantal afgelegde kilometers bijhouden. 
Als de app gedownload is op een smartphone met een aanraakscherm dat compatibel is met trajectweergave via Bluetooth, 

neemt de functie 'last guidance miles' het over van het navigatiesysteem om u op de laatste kilometers van het parcours te begeleiden



Z I N V OOR AV ONTU U R .
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DE  WEG TEMMEN.

Dankzij de onvergelijkbare wegligging en het unieke geluidscomfort 

bieden de nieuwe PEUGEOT SUV 5008 GT en GT Line u het rijplezier 

van grote reisauto's. Voor nog meer flexibiliteit kunt u dankzij 

Advanced Grip Control* verschillende routes nemen 

(kiezel, modder, sneeuw...): sereniteit en vrijheid binnen handbereik. 

* Als optie verkrijgbaar naargelang de versie
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100% H IGH TEC H -VE IL IG H E ID.

De nieuwe SUV PEUGEOT 5008 GT en GT Line leveren standaard veiligheidsprestaties van het hoogste niveau: 

geoptimaliseerde koetswerkstructuur om schokken beter te absorberen, 6 airbags, ABS, ESP... Om beter op de weg 

te anticiperen, wordt u tijdens het rijden bijgestaan door een multifunctionele camera bovenin de voorruit*, 

12 ultrasone sensoren*, een radar* en twee 180° videocamera's**.

HE T  TOE KOMST IGE  MOME N T BE L E VEN .   

Laat u bijstaan door rijhulpmiddelen van de recentste generatie: herkenning van snelheids- en voorrangsborden, 

automatische noodremhulp (Active Safety Brake)  met botswaarschuwing (Distance Alert), actieve rijstrookassistent, 

actief dodehoekbewakingssysteem, Driver Attention Alert, adaptieve snelheidsregelaar met Stop-functie*. En om in de stad 

zorgeloos onderweg te zijn, geniet u van manoeuvreer- en parkeerhulpmiddelen: de 360° visuele parkeerassistent* en Park Assist*.

* Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
* Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

** Camera achteraan standaard, camera vooraan als optie
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PRESTAT IES  EN  NAUWK EUR IG H E ID.

De nieuwe SUV 5008 GT is standaard uitgerust met een krachtige en exclusieve motor: de 2,0 l BlueHDi 180 S&S* 

in combinatie met de EAT6 automatische zesversnellingsbak. De krachtigste versie van het gamma voor steeds 

meer sportiviteit en een intense rijervaring.

D RU K U W PE RSOON L IJKHE ID  U IT.

In de GT Line-versie geniet u van een transversaal aanbod op alle BlueHDi*-, PureTech-, 

en THP**-motoren, voor een uitgebreide keuze en personalisering.

2,0  L BlueHDi 180 S&S EAT6               

Versnellingsbak                                                         EAT6

Max. koppel (t/min)                                                   400 

Beschikbaarheid van het koppel (t/min)                2 000 tot 3 750

Gemengd verbruik (l/100 km)*                               4,8

CO2-uitstoot gemengde cyclus (g/km)                  124

EAT6: automatische zesversnellingsbak die snellere en vlottere schakelovergangen
mogelijk maakt en tegelijk garant staat voor een onovertroffen soepelheid 
en gebruikscomfort
S&S: Stop and Start

* Volgens richtlijnen 99/100/CE

1,2 L PureTech 130 S&S                                     

Versnellingsbak                                                       MAN6/EAT6

Max. koppel (t/min)                                                 230 Nm vanaf 1 750

Beschikbaarheid van het koppel (t/min)             1 750 tot 5 500

Gemengd verbruik (l/100 km)*                             5,1 tot 5,5

CO2-emissies gemengde cyclus (g/km)              117 tot 127

MAN6: handgeschakelde zesversnellingsbak.
EAT6: automatische zesversnellingsbak die snellere en vlottere schakelovergangen
mogelijk maakt en tegelijk garant staat voor een onovertroffen soepelheid 
en gebruikscomfort
S&S: Stop and Start

* Volgens richtlijnen 99/100/CE

* Volgens EU-typegoedkeuring
Gemengd verbruik (l/100 km): 4,8 – CO2-uitstoot (g/km): 124

* Behalve de 1.6 l BlueHDi 100 S&S MAN5
** Volgens EU-typegoedkeuring van alle betrokken BlueHDi-, PureTech- en THP-motoren:  

Gemengd verbruik (l/100 km): 4,2 tot 6,1 – CO2-uitstoot (g/km): 108 tot 140
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DE DAGEL IJKSE  SLEUR OVERST IJ G EN .

De versies GT en GT LINE van de nieuwe SUV PEUGEOT 5008 

zijn even uniek als u en passen zich aan uw persoonlijkheid 

aan dankzij een uitgebreide keuze aan accessoires en uitrustingen.  

1 42 3

1. Vulling voor ingebouwde geurverspreider
2. Kofferbakmat
3. Dakstangen op overlangse stangen
4. Trekhaak met gereedschapsloos demonteerbare kogel



V ER F IJND TOT  IN  HET  KLE INSTE  DETAIL .

42

Zijn interieur is bekleed met de edelste materialen. 

Hij biedt ook een keuze aan subtiele kleuren, van de sierstiksels tot

de bekleding, en een hoog afwerkingsniveau. Maak uw keuze.

1 2 3

1. Tep/Stof Imila Mistral Zwart op GT Line
2. Alcantara®/Tep Mistral Zwart en koperkleurige sierstiksels op  GT
3. Nappaleder Mistral Zwart en koperkleurige sierstiksels als optie
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K IES  DE  ULT IEME  KLEUR .

Druk uw temperament uit met een uitgebreid 

gamma delicate kleuren naar keuze. 

Aan u om een kleur te kiezen die bij u past.

EN COMBINEER  
DE  PERFECT IE .

Om uw model samen te stellen, kunt 

u kiezen uit een aanbod van verzorgde velgen.

Banquise Wit*

Perla Nera Zwart**

Nacré Wit**

Emerald Crystal**

Artense Grijs**

Bourrasque Blauw**

Platinium Grijs**

Amazonite Grijs**

* Standaard op de GT Line
** Beschikbaar in combinatie met de optie Advanced Grip Control
*** Optie op de GT Line
**** Standaard op de GT

* Standaard
** Optie 

19" lichtmetalen velgen
BOSTON tweekleurig, diamanteffect****

18" lichtmetalen velgen
DETROIT tweekleurig, diamanteffect, mat*

19" lichtmetalen velgen
WASHINGTON tweekleurig, diamanteffect***

18" lichtmetalen velgen
LOS ANGELES tweekleurig, diamanteffect**
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PEUGEOT-NET & DIENSTEN.
Wie kiest voor Peugeot, kiest voor een uitgebreid netwerk van verkooppunten die u optimaal ontvangen, professioneel verder helpen, 
uitrustingen en diensten van topkwaliteit aanbieden.

VOOR UW GEMOEDSRUST
PEUGEOT WAARBORG(1)

Kwaliteit is voor Peugeot een dagelijkse
drijfveer: voordelen binnen het net,
contractuele waarborg van twee jaar
zonder kilometerbeperking, waarborg 
van 3 jaar op de koetswerklak en 12 jaar tegen
doorroesten(2).

PEUGEOT ASSISTANCE
Met een eenvoudig telefoontje naar 
00 32 26 27 61 20 komt u elke tegenslag 
te boven, in heel West-Europa. Peugeot Assistance (1)

waakt 24 uur op 24, 
7 dagen op 7.

PEUGEOT OPTIWAY-CONTRACTEN(1)

Extension en Maintenance, twee unieke
formules op maat om onbekommerd te
kunnen rijden. Van wegbijstand tot
herstelling van een defect, vervanging 
van slijtage-onderdelen of
onderhoudsbeurten… : u kiest zelf het
niveau van tussenkomst voor uw wagen 
en blijft altijd genieten van de Peugeot-kwaliteitsgarantie
en van optimale bewegingsvrijheid.

PEUGEOT VERZEKERING(3)

Peugeot Verzekering biedt verzekeringscontracten
aan zonder verrassingen, gekoppeld
aan de exclusieve diensten van het
Peugeot-net:
• Bescherming van het voertuig: 3 jaar

waardegarantie, geldig in geval van totaal
verlies of diefstal.

• Uniek: dekking totaal verlies van het overgenomen
voertuig.

• 2 franchiseniveaus waaronder de vrijstelling 0 euro bij
het 1ste schadegeval.

• Bescherming van de bestuurder.
• De Click. Hebt u een ongeval dan voorkomt de Click dat

uw premie verhoogt.
• Bescherming van de mobiliteit. Eerste hulp

automatisch inbegrepen bij een ongeval, poging tot
diefstal, diefstal of brand + dankzij uw omnium,
vervangwagen (maximaal 3 maanden).

• Een vertrouwenspersoon: uw Peugeot-verdeler.
• Een volledige service waarbij onderhoud, financiering 

en verzekering nauw met elkaar verbonden zijn.
Met Peugeot Verzekering kunt u dus rekenen op de inzet
van het hele Peugeot-net én geniet u van alle voordelen
van een gevestigde verzekeringsmaatschappij.
Aarzel niet om het gratis nummer 0800/96
390 (enkel in België) te bellen voor een offerte op maat.

PEUGEOT STRETCHING
Wenst u vaker van auto te veranderen? 
Het kan!
Deze financiering biedt u een originele mogelijkheid 
om uw nieuwe Peugeot aan te schaffen. Na storting van
een voorschot (minimaal 15%) en kleine maandelijkse
aflossingen, kunt u aan het einde van het contract
beslissen om uw Peugeot te houden door de laatste
aflossing te betalen ofwel een nieuwe Peugeot kopen 
met overname van uw oude wagen (gewaarborgde
overnamewaarde).

PEUGEOT AUTOFIN
Klassieke financieringen met of zonder voorschot,
gevarieerde formules om u zo vrij als een vogel te voelen.
De betaling gebeurt via maandelijkse afbetalingen
gespreid over maximaal 72 maanden (volgens wettelijke
bepalingen).

Opgelet: geld lenen kost ook geld.

VOOR UW PLEZIER
PEUGEOT BOUTIQUE
Peugeot ontwierp een uitgebreid assortiment accessoires,
volledig afgestemd op uw Peugeot. Meer informatie
hierover vindt u bij uw Peugeotverkooppunt.
PEUGEOT INTERNET Ontdek alles over Peugeot op
www.peugeot.be

PEUGEOT CONTACT CENTER
België 0032 (0)78 15 16 15

(1) Vraag aan uw Peugeot-verkooppunt de relevante 
contractuele documenten om de toepassingsvoorwaarden 
van deze contracten, waarborgen en diensten te kennen.
(2) In heel West-Europa
(3) PEUGEOT VERZEKERING is een product van AXA Belgium
n.v., verzekeringsmaatschappij erkend door de NBB onder 
het nummer 0039 (K .B. 04-07-1979, S.B. 14-07-1979)
Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel- 
Tel.: 02 678 61 11 - Fax: 02 678 93 40 - KBO nr.: BTW BE
0404.483.367 RPR Brussel.
PSA Finance Belux S.A. (FSMA nr. 019.653 A) treedt op 
als verzekeringsagent voor AXA Belgium n.v.
De door de FSMA erkende Peugeot-dealers treden op als 
subagent voor PSA Finance Belux N.V. De Peugeot-dealers die
niet door de FSMA zijn erkend treden op als klantenaanbrenger. 
Bel gratis naar 0800 96 391 voor bijkomende informatie 
of om een gratis offerte te ontvangen. Product enkel 
beschikbaar in België. 
(4) Peugeot Stretching: kredietvorm = lening op afbetaling 
(met minimaal 15% voorschot en een looptijd van maximaal 
5 jaar). Peugeot Autofin: kredietvorm = lening op afbetaling.
Kredietvoorstellen gedaan door Peugeot Finance, merk van
PSA Finance Belux s.a. (lener), KBO nr. 0417.159.386, FSMA nr.
019653A, Sterstraat 99 in B-1180 Brussel, 
tel: 0032 (0)23 70 77 11, onder voorbehoud 
van goedkeuring van het dossier.

De informatie en illustraties/ afbeeldingen in deze brochure zijn
gebaseerd op de technische kenmerken zoals ze gekend waren
op het moment dat dit document gedrukt werd. Afhankelijk 
van de versiezijn de voorgestelde uitrustingen standaard 
of optioneel. Aangezien Peugeot ernaar streeft om zijn 
producten constant te verbeteren, kan Peugeot op elk ogenblik
de technische specificaties, de uitrusting, de kleuren en de 
opties wijzigen. De huidige drukprocédés (reproductietechnieken)
laten niet toe om de kleuren en glans natuurgetrouw weer te
geven. Daarom is deze brochure een document met algemeen
informatief karakter en niet contractueel bindend. Voor meer
informatie kunt u terecht bij uw Peugeot-verkooppunt. 
De catalogus of delen ervan mogen niet zonder uitdrukkelijke
toelating van Automobiles Peugeot gereproduceerd worden.


