


TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

6 707 8000Tālrunis informācijai un pieteikumiem 
uz testa braucieniem

PEUGEOT 5008
DZINĒJS 1.2 PureTech 1.2 PureTech 1.6 PureTech 1.5 BlueHDi 2.0 BlueHDi
Degviela benzīns dīzeļdegviela
Dzinējs, tilpums (cm3) 1199 1598 1499 1997
Jauda Zs (kW) 131 (96) 181 (131) 131 (96) 177 (130)
Max griezes moments Nm @ apgr.min. 230@1750 230@1750 250@1550 300@1750 400@2000
TRANSMISIJA 6 M/T 8 A/T 8 A/T 8 A/T 8 A/T
Maksimālais ātrums km/h 188 188 220 219 208
Paātrinājums 0-100 km/h sek. 9.9 10.2 8.3 11.8 9.2
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 
Kombinētajā ciklā* (WLTP) 5.2 5.2 5,6 4.1 5.5
CO2 izmeši kombinētajā ciklā (g/km) (WLTP) 120 120 128 107 119
AUTOMAŠĪNAS GABARĪTI** 1844 / 4641 / 2840 / 1646
Automašīnas pašmasa, ieskaitot vadītāju, (kg) 1505 1505 1596 1611 1982
Masa piekabei aprīkotai ar bremzēm, (kg) 1100 1100 1300 1200 1750
Bagāžas nod. tilpums (līdz bagāžas pārklājam), (l) 780
Bagāžas nod. tilpums (līdz pr. sēdekļiem un jumtam), (l) 1940
Degvielas tvertnes tilpums, (l) 56
*) Degvielas patēriņa datus sniedzis ražotājs, un tie ir iegūti ideālos ceļa apstākļos. Reālie degvielas patēriņa rādītāji var atšķirties atkarībā no ceļa un laika apstākļiem, kā arī braukšanas stila.
**) Maksimālais automašīnas augstums / garums / riteņu bāze / platums, mm

PEUGEOT 5008 APRĪKOJUMA LĪMEŅI

Par Peugeot automašīnu pilna aprīkojuma un papildu aprīkojuma iespējām lūgums jautāt mūsu pārdošanas konsultantiem.

VIRSBŪVES KRĀSU VEIDI

Balts Nacré (N9M6) Melns Perla Nera (9VM0) Pelēks Platinum (VLM0) Zils Celebres (M0SY) Sarkans Ultimate (M5F3) Brūns Cuprite (M0LG) Pelēks Artense (F4M0)

Atkarībā no aprīkojuma līmeņa krāsu pieejamība var atšķirties! Šeit attēlotās krāsas ir tikai informatīvas un var ievērojami atšķirties no reālajām auto krāsām. 
Lūdzu  interesējieties par katru konkrēto krāsu pie mūsu pārdošanas konsultantiem.

Par automašīnu un to aprīkojuma cenām un komplektācijas iespējām lūdzam interesēties pie mūsu auto tirdzniecības konsultantiem!
Visām PEUGEOT automašīnām ir ražotāja garantija 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma!

PAPILDUS APRĪKOJUMS
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DROŠĪBA
Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS), avārijas 
bremzēšanas palīdzības sistēma (EBA), elek-
troniskā bremzēšanas spēka kontrole (EBD), 
vilces kontrole (ASR); ESP stabilitātes kontrole
Night Vision kamera – – – – 1 512
Aizmugurējie parkošanās sensori – – – – –
Palīgsist. autom. novietošanai stāvvietā priekš. 
un aizmug. sensori + Visiopark 1 atpakaļskata 
kamera ar 180° skatu

– –

Park Assist: autom. palīgsist. automašīnas 
novietoš. stāvvietā paralēli un perpendikulāri 
ietvei, palīgsist. automašīnas novietošanai 
stāvvietā priekšējie un aizmugures sensori, 
Visiopark 2 (atpakaļskata un priekšējā kamera 
ar 360° skatu)

– – – 554

Centrālā atslēga ar tālvadību, automātiski 
noslēdzas brauciena laikā (sākot ar 10km/ h)
Rūpnīca drošības sistēma 352
6 drošības spilveni: priekš. drošības spilveni 
vadīt. un pasaž., priekš. sānu drošības spilveni, 
drošības aizkari vadītājam un pasaž. Atslēd-
zams priekšējā pasaž. drošības spilvens
Riepu spiediena sensori
Elektroniskā stāvbremze + Hill Assist
Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju, ātruma 
ierobež. inf. un viedā ātruma pielāgošanas sist. 
(SLI/ISA), 1. līmeņa brīdin. sistēma par vadītāja 
uzmanību (DAA1), brīdin. par līnijas šķērsošanu 
(LDW), VISIBILITY (REDZAMĪBAS), autom. 
priekš. lukturi, autom. logu tīrītāji, elektrohro-
matiskais atpakaļskata spogulis, automātisks 
pavadošais apgaismojums

– – – –

SAFETY (DROŠĪBAS) aprīkojuma pakete: 
priekšējā sadursmes brīdinājuma sistēma FCW 
un “Active Safety Brake” ar video kameru

181 – – – –

Safety Plus Pack - Active Safety Brake (AEBS3), 
tālo gaismu palīgsistēma (HBA), 3. līmeņa 
brīdinājuma sistēma par vadītāja uzmanību 
(DAA3), Joslas saglabāšanas palīgsistēma 
(LKA), aktīvā aklās zonas noteikšanas sistēma 
(ABSD), ātruma ierobežojuma informācija 
(ETSR), Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju, 
automātiskie priekšējie lukturi, automātiskie 
priekšējie tīrītāji

– – – –

DRIVE ASSIST + SAFETY PLUS (BRAUKŠANAS 
PALĪGSISTĒMU) aprīkojuma pakete: Aktīvā 
kruīza kontrole ACC Stop (tikai ar A/T), “Active 
Safety Brake” ar video kameru un radaru, 
priekšējā sadursmes brīdinājuma sistēma 
FCW, tālo gaismu palīgsistēma HBA, 3. līmeņa 
brīdinājuma sistēma par vadītāja uzmanību 
DAA3, Joslas saglabāšanas palīgsistēma LKA, 
aktīvā aklās zonas noteikšanas sistēma ABSD

– – – 806 – –
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Drive Assist Pack (tikai M/T): Dinamiskā kruīza 
kontroles sistēma (ACC 30), joslas saglabāšanas 
palīgsistēma (LPA), Active Safety Brake (AEBS3), 
tālo gaismu palīgsistēma (HBA), 3. līmeņa 
brīdinājuma sistēma par vadītāja uzmanību 
(DAA3), Joslas saglabāšanas palīgsistēma 
(LKA), aktīvā aklās zonas noteikšanas sistēma 
(ABSD), ātruma ierobežojuma informācija 
(ETSR), automātiskie priekšējie lukturi, au-
tomātiskie priekšējie tīrītāji.

– – – –

Drive Assist Pack (tikai A/T) atšķirīgais: Dina-
miskā kruīza kontroles sistēma (ACC Stop&Go) – – – –

KOMFORTS
Automašīnas iedarbināšana bez atslēgas – – –
Keyless piekļuves un iedarbināšanas sistēma – – 302 –
Bezatslēgas piekļuves un iedarbināšanas sistē-
ma, brīvroku aizmugures apakšējais vāks, el. 
bagāžas nod. atvēršana ar kājas sensoru

– – – 766

Aizmugures stikla tīrītājs un apsilde
Elektriski vadāmi un apsildāmi durvju spoguļi ar 
LED sānu indikatoriem – – – – –

Elektroniski nolokāmi sānu spoguļi 186 – – – –
El. vadāmi un apsildāmi durvju spoguļi ar LED 
sānu indikatoriem, el. nolokāmi, saistīti ar 
atpakaļgaitas pārnesumu un aktīvo aklās zonas 
noteikšanas indikatoru

– –

El. vadāmi priekšējie un aizmugurējie logi
Priekšējais vējstikls ar apsildi (priekšējā vējstikla 
apakšējā daļa un vadītāja puse). Tikai ar 180hp 
PureTech un 180hp BlueHDI dzinējiem

– – 90

Sēdekļi* – – – –
Sēdekļi*: vad. sēd. - ar jostasvietas atbalsta reg. – – – – –
Sēdekļi*: vadītāja sēdeklis - ar jostasvietas 
atbalsta reg., pasažiera sēdeklis salokāms – – – –

Apsildāmi priekšējie sēdekļi 236 242 231 –
El. reg. vadītāja sēdeklis 8 pozīcijās ar atmiņu 
un meh. reg. pasažiera sēdeklis, priekšējo sēd. 
apsilde, masāža, augst., jostas vietas atb. un 
sēdekļa spilvena regulēšana

– – – – 1512

Salok. galdiņi priekš. sēdekļu aizmug. (kopā ar 
priekš. sēd. plastikāta aizmug. daļu). “inshade” 
aizkari 2. rindā, bērnu drošības atslēga

– – –

Divu zonu autom. klimata kontroles iekārta
Instalācija Webasto uzstādīšanai - pieejams 
tikai ar dīzeļa dzinējiem (neietver Webasto) 90

AUDIO UN KOMUNIKĀCIJA
RCC A1: DAB radio, 6 skaļruņi, MP3, Bluetooth, 
USB, 8” skārienekrāns, daudzfunkcionālā stūre – – – – –

RCC A2**: 8” skārienekrāns, daudzfunkc. stūre – – – – –
NAC B3**: savienotā 3D navigāc., balss atpaz., 
video eksp. uz 10” skārienekr., daudzfunkc. stūre – 1008

FOCAL Premium HiFi sistēma: 4 skaļruņi, 4 
augstfrekvences skaļruņi, centrālais skaļrunis un 
basu skaļrunis, 12 kanālu digit. pastiprinātājs

– – – – 998
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Melnas matētas riteņu arku uzlikas.
LED dienas gaismas lukt. + LED aizmug. lukturi
Eco LED priekšējie lukturi – –
Pilnie LED lukturi (automātisks) – – – –
Metāla jumta reliņi – –
“Black Pack”: Tumši hromēta priekš. reste 
un Peugeot logotips, Tungsten pelēka durvju 
apdare, Satīna melni jumta reliņi un sānu logu 
apdare, spīdīgi melna aizmug. durvju apdare, 
Onyx melni 19” diski Washington (nav pieejams 
ar UF02 Grip Control)

– – – – 332

“Black diamond” jumts – – – –
Panorāmas tipa jumta lūkas atvērš. ar el. aizvirtni 
un zilu sānu apgaism. un vieglmet. jumta sliedes – – – – 1 482

SALONS
Tumši tonēti aizmugures stikli – –
2 papildu nolokāmi sēdekļi 3. rindā
ISOFIX stiprin. uz aizmug. sēdekļiem (3 gab.)
GT Line / GT grīdas paklāji – – – –
Bagāžas pārsegs
3 x 12 V strāvas kontaktligzda
Ar “Carbon Decor” apdares līstēm durvju panelī 
un vadības panelī. Ar šo opciju tiek noņemta 
“noskaņojuma apgaismojuma” funkcija priekšē-
jo durvju paneļiem. Tikai kopā ar Mistral polst. 
(48FX). Nav pieejams kopā ar Guerande (48FR) 
vai Claudia ādas apdari (QRFX)

– – –

Brumeo auduma apdare uz durvju polsteriem. 
LED salona apgaism. (panelī un priekš. durvīs) – – 166 – –

ALCANTARA apdare vad. paneļa un durvju 
paneļa līstēm (ja ādas apdare- ALCANTARA līstes 
aizstāj ar “Grey Oak” koka apdares līstēm)

– – – –

Informācijas panelis mēraparātu panelī (12,3’’)
Bezvadu viedtālruņa uzlādes sistēma – – 121
APDARE
MECO melns tekstils – – – –
MISTRAL melna āda/tekstils – – – –
Tumša TEP/Alcantara salona apdare MISTRAL 
(nav pieejams Hybrid versijā) – – – –

NAPPA melna vai sarkana āda. El. reg. vad. sēd. 
8 pozīcijās ar atmiņu un meh. reg. pasaž. sēd., 
priekš. sēd. apsilde, masāža, augstuma, jostas 
vietas atbalsta un sēdekļa spilvena reg.

– – – – 2722 1210

RIEPAS, DISKI
17” lietie diski: CHICAGO (pelēki), 215/65 R17*** – – – –
18” lietie diski: DETROIT (pelēki), 225/55 R18*** – – – –
18” lietie diski: DETROIT (melns), 225/55 R18*** – – – – –
19” lietie diski: SAN FRANCISCO (pelēki/melns), 
riepas 205/55 R19*** – – – – –

Rezerves riteņa priekšgatavība 20
“GRIP CONTROL bezceļa braukšanas režīmi”, 
18” vieglmetāla diski LOS ANGELES (pelēki), 
Hill Assist Descent Control (HADC)

– – 393

*) Mehāniski regulējami priekšējie sēdekļi, augstuma regulēšana abiem sēdekļiem; **) DAB, radio, Apple CarPlay, Android Auto, 6 skaļruņi, MP3, Bluetooth, USB; ***) + riepas remonta komplekts

PAPILDUS APRĪKOJUMS VISĀM KOMPLEKTĀCIJĀM:
PAPILDU GARANTIJA
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma
Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 100 000 km 296
Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 150 000 km 707
Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 200 000km 1161
AKSESUĀRI (* UZSTĀDĪŠANAS IZMAKSAS NAV IEĶLAUTAS)
KOMFORTS
Pie galvas balsta stiprināms drēbju pakaramais 25
TRANSPORTĒŠANAS RISINĀJUMI
Noņemams piekabes āķis 383

Stacionārs piekabes āķis 219
Sakabes vadu komplekts 13 kontaktu 210
13-7 pāreja 20
STILS
Vieglmetāla disku komplekts 4.gab., New York 19” 1 019
Vieglmetāla disku komplekts Detreoit 18” 942
Vieglmetāla disku komplekts 4.gab., Chicgo 17” 743
AIZSARDZĪBA
Gumijas grīdas paklāji 68
Bagāžas nodalījuma paklājs 47
Dubļu sargi aizmugurē 52

Priekšējie dubļu sargi, neder GT 52
Velūra grīdas paklāji 66
DROŠĪBA
Drošības skrūves 40
MULTIMEDIJI
CD atskaņotājs 5008 156
CD atskaņotāja vads 5008 38
CD atskaņotāja savienotāja vads 50
9” video komplekts ar monitoru 425
KRĀSA
Balts Nacré 932

Pelēks Artense 534
Pelēks Platinum 534
Melns Perla Nera 534
Zils Celebes 534
Sarkans Ultimate 932
Brūns Cuprite


