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ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ



ΝEΟ PEUGEOT 5008 SUV 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.2 PureTech 130 S&S 1.2 PureTech 130 S&S EAT6

Τύπος καυσίμου 

Τροφοδοσία

Αρ. Κυλίνδρων 3 3

Κυβισμός (cm3) 1.199 1.199

Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.) 96 @ 5500 96 @ 5500

Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.) 130 @ 5500 130 @ 5500

Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.) 230 @ 1750 230 @ 1750

Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος) Μηχανικό 6 σχέσεων                              Αυτόματο 6 σχέσεων

ΦΡΕΝΑ

Εμπρός

Πίσω

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις 215/65 R17(1) ή 225/55 R18 Μud & Snow 225/55 R18 Μud & Snow

ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εμπρός

Πίσω

Σύστημα διεύθυνσης

ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ

Μέγιστο βάρος οχήματος σε κατάσταση λειτουργίας 
(περιλαμβάνει τον οδηγό) (kg)

1.385 1.392

Ωφέλιμο φορτίο (χωρίς τον οδηγό) (kg) 735 738

Μέγιστο μεικτό βάρος (kg) 2.120 2.130

Μέγιστο ρυμουλκούμενο βάρος με / χωρίς φρένα (kg) 1.200 / 690 1.000 / 690

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Όγκος χώρου αποσκευών (χωρίς την 3η σειρά καθισμάτων 
& με τη 2η σειρά καθισμάτων τραβηγμένη εμπρός)

Όγκος χώρου αποσκευών (χωρίς την 3η σειρά καθισμάτων 
& με αναδιπλωμένη τη 2η σειρά καθισμάτων, έως την 

οροφή(3))

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 188 188

Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec) 10,9 10,4

Επιτάχυνση 1.000 μ. από στάση (sec) 32,5 31,8

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Πόλη (l/100 km) 6,0(1) / 6,4 6,4

Εκτός πόλης  (l/100 km) 4,5
(1)

 / 4,9 4,9

Μικτή  (l/100 km) 5,1(1) / 5,4 5,5

Εκπομπές CO2 (g/km) 117(1) / 124 127

(1) Χωρίς Grip Control

(2) Η μέτρηση κατά τη μέθοδο VDA γίνεται με πλήρωση του χώρου αποσκευών με παραλληλεπίπεδα διαστάσεων 200x100x50 mm και όγκου 1 dm3

(3) Με μεταλλική, μη ανοιγόμενη οροφή

  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Βενζίνη

Άμεσος ψεκασμός

Euro 6

952 λίτρα / 702 dm3 VDA(2)

2.042 λίτρα / 1.862 dm3 VDA(2)

56 λίτρα

Αεριζόμενοι δίσκοι

Δίσκοι

Ανεξάρτητη τύπου Mc Pherson, με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικά αμορτισέρ 

Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικά αμορτισέρ 

Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση



ΝEΟ PEUGEOT 5008 SUV 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.6 BlueHDi 100 S&S 1.6 BlueHDi 120 S&S
1.6 BlueHDi 120 S&S 

EAT6
2.0 BlueHDi 180 S&S 

EAT6

Τύπος καυσίμου 

Τροφοδοσία

Αρ. Κυλίνδρων 4 4 4 4

Κυβισμός (cm3) 1.560 1.560 1.560 1.997

Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.) 73 @ 3.500 88 @ 3.500 88 @ 3.500 133 @ 3.750

Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι @ σ.α.λ.) 100 @ 3.500 120 @ 3.500 120 @ 3.500 180 @ 3.750

Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.) 254 @ 1.750 300 @ 1.750 300 @ 1.750 400 @ 2.000

Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος) Μηχανικό 5 σχέσεων                              Μηχανικό 6 σχέσεων                              Αυτόματο 6 σχέσεων Αυτόματο 6 σχέσεων

ΦΡΕΝΑ

Εμπρός

Πίσω

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις 215/65 R17(1)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εμπρός

Πίσω

Σύστημα διεύθυνσης

ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ

Μέγιστο βάρος οχήματος σε κατάσταση λειτουργίας 
(περιλαμβάνει τον οδηγό) (kg)

1.425 1.440 1.455 1.605

Ωφέλιμο φορτίο (χωρίς τον οδηγό) (kg) 725 750 745 675

Μέγιστο μεικτό βάρος (kg) 2.150 2.190 2.200 2.280

Μέγιστο ρυμουλκούμενο βάρος με / χωρίς φρένα (kg) 1.100 / 710 1.300 / 720 1.100 / 720 1.500 / 750

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Όγκος χώρου αποσκευών (χωρίς την 3η σειρά καθισμάτων 
& με τη 2η σειρά καθισμάτων τραβηγμένη εμπρός)

1.060 λίτρα / 

780 dm3 VDA(2)

Όγκος χώρου αποσκευών (χωρίς την 3η σειρά καθισμάτων 
& με αναδιπλωμένη τη 2η σειρά καθισμάτων, έως την 

οροφή
(3)

)

2.150 λίτρα / 

1.940 dm3 VDA(2)

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 174 188 184 208

Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec) 13,6 11,4 11,9 9,1

Επιτάχυνση 1.000 μ. από στάση (sec) 34,9 32,9 33,5 30,3

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Πόλη (l/100 km) 4,6(1) 4,8 5,1 5,5

Εκτός πόλης  (l/100 km) 3,9(1) 4,2 4,2 4,4

Μικτή  (l/100 km) 4,1
(1) 4,4 4,6 4,8

Εκπομπές CO2 (g/km) 106
(1) 115 118 124

(1) Χωρίς Grip Control

(2) Η μέτρηση κατά τη μέθοδο VDA γίνεται με πλήρωση του χώρου αποσκευών με παραλληλεπίπεδα διαστάσεων 200x100x50 mm και όγκου 1 dm
3

(3) Με μεταλλική, μη ανοιγόμενη οροφή

  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
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Πετρέλαιο

Άμεσος ψεκασμός

Δίσκοι

225/55 R18 Μud & Snow

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL

2.042 λίτρα / 1.862 dm
3
 VDA

(2)

56 λίτρα

Ανεξάρτητη τύπου Mc Pherson, με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικά αμορτισέρ 

Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικά αμορτισέρ 

Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση

Euro 6

Αεριζόμενοι δίσκοι

952 λίτρα / 702 dm3 VDA(2)



ΝEΟ PEUGEOT 5008 SUV

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ACCESS ACTIVE GRIP (επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACCESS)

1.2 PureTech 130 S&S / 1.6 BlueHDi 100 S&S
1.2 PureTech 130 S&S / 1.2 PureTech 130 S&S EAT6
1.6 BlueHDi 120 S&S / 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΕΣΗ

ESP (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας) και ASR (Σύστημα Αντιολίσθησης Τροχών) Διακόπτες τύπου πλήκτρων πιάνου

Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση) Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με αεραγωγούς για τα πίσω καθίσματα

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση

Ηλεκτρικό χειρόφρενο Κάθισματα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε ύψος

Ενδειξη προτεινόμενης σχέσης στο κιβώτιο ταχυτήτων Spot ανάγνωσης (x2) στο πίσω μέρος της καμπίνας

Ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού (Ειδοποιητής χρόνου οδήγησης) Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση pleine fleur

Προειδοποίηση για ακούσια αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Μπάρες οροφής αλουμινίου

Διακοσμητικό επιχρωμιωμένο πλαίσιο στους εμπρός πλευρικούς αεραγωγούς

ΕΛΑΣΤΙΚΑ / ΤΡΟΧΟΙ

Ζάντες 18" από ελαφρύ κράμα αλουμινίου LOS ANGELES με ελαστικά Mud & Snow  

Αυτόματες ζώνες ασφαλείας τριών σημείων στην 3η σειρά καθισμάτων

ALLURE GRIP (επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACTIVE GRIP)
1.2 PureTech 130 S&S / 1.2 PureTech 130 S&S EAT6

Ρυθμιζόμενα προσκέφαλα σε όλες τις σειρές καθισμάτων 1.6 BlueHDi 120 S&S / 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6

Σύστημα στήριξης παιδικού καθίσματος ISOFIX στις 3 θέσεις της 2ης σειράς καθισμάτων ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός & πίσω 

ΑΝΕΣΗ

ΑΝΕΣΗ

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί

Κάθισμα οδηγού με μηχανική ρύθμιση στήριξης της οσφυικής χώρας

Αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού με πλάτη που γίνεται τραπεζάκι

Κολόνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος και βάθος Φωτιζόμενα σκιάδια οδηγού και συνοδηγού

Ηχοσύστημα με οθόνη LCD, ραδιόφωνο, MP3, Bluetooth, 4 ηχεία + 2 tweeter και θύρα USB

Air Condition με αεραγωγούς για τα πίσω καθίσματα

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω συνεχόμενης λειτουργίας με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου Κουρτινάκια σκίασης για τους επιβάτες των πλευρικών θέσεων της 2ης σειράς καθισμάτων

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενo σε ύψος Επένδυση καθισμάτων Mi-TEP 'PIEDIMONTE' Mistral ή Mi-TEP 'EVRON' Guerande

Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες σε πλέξη 'Brumeo'

3η σειρά καθισμάτων (περιλαμβάνει 2 ανεξάρτητες και αφαιρούμενες θέσεις)

Δύο ποτηροθήκες εμπρός ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Πλαφονιέρα και spot ανάγνωσης (x2) εμπρός, πλαφονιέρες στη 2η & 3η σειρά καθισμάτων Προστατευτική ποδιά στη βάση του εμπρός προφυλακτήρα σε χρώμα γκρι μεταλλικό

3 πρίζες 12V (εμπρός & πίσω στον χώρο επιβατών και στον χώρο αποσκευών) Πλαϊνά διακοσμητικά inox στη βάση των πλαϊνών θυρών

Trip Computer Διακοσμητικό χρωμίου στον πίσω προφυλακτήρα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Φυμέ κρύσταλλα στις πίσω πόρτες, τα φινιστρίνια και την πόρτα του χώρου αποσκευών

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων 'MECO' Mistral

Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε ανοικτό χρώμα (Salin)

Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες σε carbon look  GT GRIP (επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ALLURE GRIP)

Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6

Διακοσμητικές λεπτομέρειες σε σατινέ χρώμιο ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Προειδοποίηση για τήρηση διαστήματος μεταξύ οχημάτων & κίνδυνο σύγκρουσης (Distance Alert)

Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών και εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος Active Safety Brake (αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης)

Φώτα ημέρας LED εμπρός και πίσω & προβολείς αλογόνου Σύστημα αυτόματης εναλλαγής προβολέων (μεγάλη / μεσαία σκάλα)

Διακοσμητικό τόξο οροφής inox Ενεργό σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού (Driver Attention Alert)

Ενεργή προειδοποίηση για ακούσια αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας (Active Lane Deperture Warning)

Ενεργό σύστημα ελέγχου γωνίας χωρίς ορατότητα (Active Blind Spot Monitoring System)

Διακοσμητικό περίγραμμα θόλων τροχών σε μαύρο χρώμα Προβολείς Full LED

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Προβολείς ομίχλης LED με λειτουργία cornering

Ψυχόμενος και φωτιζόμενος κλειστός αποθηκευτικός χώρος στο κεντρικό εμπρός υποβραχιόνιο ΑΝΕΣΗ

Φωτιζόμενος κλειστός αποθηκευτικός χώρος στο ντουλαπάκι του συνοδηγού i-Cockpit® Amplify: 2 επιλογές διαμόρφωσης εσωτερικού περιβάλλοντος 

Θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων Kάμερα οπισθοπορείας180°

ΕΛΑΣΤΙΚΑ / ΤΡΟΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Ατσάλινοι τροχοί 17" με διακοσμητικό τάσι MIAMI Επένδυση καθισμάτων TEP-ALCANTARA Mistral

Εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων Eπένδυση στις κολώνες και τον ουρανό σε σκούρο χρώμα (Mistral)

ACTIVE GRIP (επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης ACCESS) Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες από ξύλο γκρίζας δρυός 'Grey Oak'

1.2 PureTech 130 S&S / 1.2 PureTech 130 S&S EAT6 Πεντάλ και υποπόδιο αλουμινίου

1.6 BlueHDi 120 S&S / 1.6 BlueHDi 120 S&S EAT6 Πατάκια εμπρός & πίσω

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Εμπρός προφυλακτήρας με sport σχεδιασμό

'Lion Spotlight' LED φωτισμός υποδοχής στους εξωτερικούς καθρέπτες

Οροφή 'Black Diamond' σε μαύρο μεταλλικό χρώμα Noir Perla Nera

Προβολείς ομίχλης Διακοσμητικά φιλέτα inox στο κάτω μέρος των πλαϊνών παραθύρων

Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω Σήματα 'GT' στα εμπρός φτερά και την πόρτα του χώρου αποσκευών

Επιχρωμιωμένα καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών με σατινέ φινίρισμα

Επιχρωμιωμένα τελικά εξάτμισης 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ / ΤΡΟΧΟΙ

Κιτ επισκευής ελαστικού (δεν διατίθεται εφεδρικός τροχός)
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ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών), EBD (Ηλεκτρονικός Κατανεμητής Πέδησης) και 
Brake Assist (Σύστημα ενίσχυσης της πέδησης) 

Σύστημα αναγνώρισης σημάτων ορίου ταχύτητας μέσω κάμερας / Σύστημα προσαρμογής της 
ταχύτητας στο προτεινόμενο όριο κατ' επιλογήν του οδηγού

Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων σε όλες τις σειρές καθισμάτων, ρυθμιζόμενες καθ' ύψος 
(οδηγού/συνοδηγού), με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης 
(οδηγού/συνοδηγού/πλευρικών θέσεων 2ης σειράς)

Μάσκα με επιχρωμιωμένο περίγραμμα και φινίρισμα σατινέ, αεραγωγός σε σχήμα 'σκακιέρας' με 
επιχρωμιωμένες διακοσμητικές λεπτομέρειες και γραμματοσειρά PEUGEOT σε μαύρο χρώμα

Advanced Grip Control & Hill Assist Descent Control: Σύστημα αντιολίσθησης που βελτιστοποιεί 
την πρόσφυση των κινητήριων τροχών, με επιλογή από 5 τρόπους λειτουργίας & Σύστημα 
Υποβοήθησης σε Κατηφόρα

Τιμόνι με διάτρητη δερμάτινη επένδυση pleine fleur, επιχρωμιωμένο δακτύλιο με σατινέ φινίρισμα 
και σήμα 'GT'

   Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Τρεις ανεξάρτητες, συρόμενες, ανακλινόμενες και αναδιπλούμενες θέσεις για τους επιβάτες της 2ης 
σειράς καθισμάτων

Μάσκα με οριζόντιες γρίλιες, επιχρωμιωμένο περίγραμμα και επιχρωμιωμένες διακοσμητικές 
λεπτομέρειες

6 αερόσακοι: μετωπικοί οδηγού/συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης, εμπρός πλευρικοί με 
προστασία κεφαλής και αερόσακοι τύπου κουρτίνας στη 2η & 3η σειρά καθισμάτων

PEUGEOT i-cockpit® νέας γενιάς: περιλαμβάνει υπερυψωμένο πίνακα οργάνων ψηφιακής 
απεικόνισης 12,3" με δυνατότητα διαμόρφωσης & εξατομίκευσης, τιμόνι μικρής διαμέτρου με 
ενσωματωμένα χειριστήρια

Λειτουργία απενεργοποίησης των διακοπτών ηλεκτρικών παραθύρων που βρίσκονται στη 2η σειρά 
καθισμάτων

Πακέτο ορατότητας: Αυτόματη λειτουργία προβολέων και εμπρός υαλοκαθαριστήρων, 
φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης και αυτόματος φωτισμός 'Follow me home'

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό και λειτουργία αυτόματου κεντρικού κλειδώματος όταν το 
αυτοκίνητο κινείται (λειτουργία ασφάλειας κατά των επιθέσεων)

Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 8,0", ραδιόφωνο, MP3, Bluetooth, 4 ηχεία, 2 tweeter, θύρα 
USB, χειριστήρια στο τιμόνι

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό 
υποδοχής LED 

Σύστημα 3D Navigation με οθόνη αφής 8" και λειτουργία fuzzy search, ραδιόφωνο, MP3,  Mirror 
Screen, Bluetooth, 4 ηχεία, 2 tweeter, θύρα USB, χειριστήρια στο τιμόνι, λειτουργία εύκολης 
πρόσβασης στο κεντρικό μενού

Τραπεζάκια αεροπορικού τύπου με σκληρό κάλυμμα στην πλάτη των καθισμάτων οδηγού και 
συνοδηγού

Ατμοσφαιρικός μπλε LED φωτισμός στο décor και στις θήκες των εμπρός θυρών, στον χώρο για τα 
πόδια στα πλάγια της κεντρικής κονσόλας και στις εμπρός ποτηροθήκες
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