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GRIP CONTROL®

Sistem za izboljšano vlečno moč (Grip Control®) prilagodi vlečno moč 
prednjih koles glede na vrsto podlage. Sistem Grip Control deluje samodejno 
v standardnem načinu, lahko pa izberemo enega od drugih načinov (sneg, 
blato, pesek ali ESP OFF). S tem sistemom lahko vozilo zapelje na vse vrste 
cest ne glede na vozne razmere.
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PEUGEOT i-COCKPIT®

PEUGEOT i-Cockpit® je sinonim za voznikovo delovno mesto za povsem 
intuitivno in naravno upravljanje, ki ga tvorijo kompakten volan manjših 
dimenzij, instrumentna plošča v višini oči in velik zaslon na dotik. Uporaba 
plemenitih materialov in visokokakovostna izdelava dodatno izpostavijo 
specifičnost voznikovega mesta PEUGEOT i-Cockpit®.
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DIGITALNA INSTRUMENTNA PLOŠČA*

Na instrumentni plošči, ki si jo je mogoče nastaviti in urediti po meri, je zbrano 
vse, kar želi voznik imeti neposredno v svojem vidnem polju. Pet različnih 
prikaznih načinov, do katerih je mogoče dostopati z vrtljivim gumbom ob 
volanu, vozniku omogoča, da si instrumentno ploščo prikroji po svoji meri.

*na voljo pri modelih 3008 in 5008 od prvega nivoja opreme dalje.
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MIRROR SCREEN
S tehnologijo Mirror Screen (prek protokolov Android Auto, Apple CarPlayTM 
in Mirror Link®) lahko z avtomobilom povežete svoj pametni telefon in 
združljive aplikacije upravljate prek zaslona na dotik vozila. 4



POMOČ PRI VOŽNJI PO STRMINI*

Hill Assist Descent Control (HADC) omogoča popolno in varno obvladovanje 
vozila in njegove smeri vožnje na strmih klancih. Inovativen sistem pri tem 
ohranja zelo nizko hitrost vozila (3 km/h), kar zagotovi nadzor in varnost v 
sicer zelo stresnih in zaskrbljujočih situacijah. Sistem preprečuje neželeno 
premikanje vozila na klancu, ko voznik spusti zavorni pedal. 

*na voljo pri modelih 3008 in 5008 s sistemom Grip Control.
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BLACK DIAMOND STREHA*

Streha v črni barvi, ki daje vozilu še bolj prestižen, eleganten in sodoben videz 
ter prefinjeno poudari linije avtomobila.

*na voljo pri modelih 3008 in 5008 od drugega nivoja opreme dalje.
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PANORAMSKO OKNO*

Njegova velika steklena površina in velike mere odpiranja omogočajo vozniku 
in potnikom izkoristiti prednosti izjemne osvetljenosti in vam zagotavljajo 
dobro počutje, tako v odprtem kot tudi zaprtem položaju. Uporabnik mora 
zgolj pritisniti na električno stikalo, kadar želi odpreti strešno okno ali 
spremeniti položaj senčnika. Edinstvena oprema v tej kategoriji SUV vozil. 

*na voljo pri modelih 3008 in 5008 od drugega nivoja opreme dalje.

7



PAKET VARNOST PLUS* 
Zelo bogat paket opreme vsebuje varnostne elemente, kot so samodejno 
zaviranje v sili Active Safety Brake, opozarjanje na nevarnost naleta Distance 
Alert, aktivni opozorilnik na nenamerno menjavo prometnega pasu, aktivni 
sistem nadzora mrtvega kota, opozorilnik na voznikovo nepozornost ter 
samodejni preklop med dolgimi in zasenčenimi lučmi.
*na voljo pri modelih 3008 in 5008 od prvega nivoja opreme dalje.
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ŽAROMETI »FULL LED TECHNOLOGY«*

Za izjemno osvetljenost cestišča v slabših pogojih vidljivosti se lahko 
zahvalimo samodejnemu uravnavanju višine svetlobnega snopa, prednjim 
meglenkam z diodami LED in funkcijo osvetlitve zavojev ter prednji smernim 
kazalcem z diodami LED in dinamičnim kaskadnim delovanjem.

*na voljo pri modelih 3008 in 5008 od tretjega nivoja opreme dalje.
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PAKET MULTIDRIVE*

Da bi tako voznik kot vsi potniki res uživali v ekstravagantni vožnji, Paket 
Multidrive zajema elemente prestižnosti, kot so paket Driver sport (za bolj 
dinamično vožnjo), moč ambientalne osvetlitve in animacijo na zaslonu, 
nastavitve zvočnega ambienta ter sproščanje dišave po prostoru. 

*na voljo pri modelih 3008 in 5008 od tretjega nivoja opreme dalje.
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PAKET VIDLJIVOST
Poskrbljeno je tudi za večjo varnost glede vidljivosti in udobnosti za kar 
poskrbi paket vidljivosti, ki zajema samodejno prižiganje dnevnih luči, 
samodejno delovanje brisalnikov za dež, zunanjo spremljevalno osvetlitev 
ter notranje samozatemnitveno vzvratno ogledalo.  
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PAKET VISIOPAK 1 – PARKIRNA VZVRATNA KAMERA
Vozilo ima vgrajeno videokamero 180° v prtljažnih vratih (Visiopark 1). Sistem 
omogoča prikaz bližnje okolice vozila na zaslonu na dotik vozila s pomočjo 
kamer. Informacijo o pogledu iznad vozila dopolnjujejo zaznavala sistema za 
pomoč pri parkiranju.
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ISOFIX – PEUGEOT 5008
V drugi vrsti ločenih sedežev je možno pritrditi 3 otroške sedeže. Za to 
poskrbijo 3 pritrdilni sistemi Isofix, ki pri vseh vrstah trčenj, še posebej pa v 
primeru bočnega trčenja, zagotavlja večjo varnost. Otroški sedež se namreč 
ne prevrne, ne zdrsne naprej in ne zaniha. 
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VSTOP IN ZAGON BREZ KLJUČA*

Izredno praktična inovacija, saj vozniku omogoča, da fizični ključ vedno 
ostane v njegovem žepu ali torbici, saj ga ne potrebuje za odklepanje ali 
zaklepanje vozila, motor pa zažene samo s pritiskom na gumb. 

*na voljo pri modelih 3008 in 5008 od drugega nivoja opreme dalje.
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MASAŽNI PAKET*

Z masažnim paketom PEUGEOT popelje čute z večtočkovno masažo preko 
sedežev v neslutene globine. Paket zajema prednje sedeže z večtočkovnim 
masažnim sistemom (8 masažnih zračnih blazinic in 5 programov) ter 
ogrevane prednje sedeže z električno nastavljivo oporo v ledvenem delu  
(4 smeri).

*na voljo pri modelih 3008 in 5008 od tretjega nivoja opreme dalje.
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SISTEM HI-FI PREMIUM FOCAL*

To je pravo povabilo na potovanje v prvem razredu, kjer potnike spremljata 
odlična zvočna izolacija in vrhunski Hi-Fi sistem Premium FOCAL®, 
prepoznavno francosko ozvočenje. Sistem ima 10 zvočnikov, ki v vozilu nudijo 
užitek čistega in razločnega zvoka. Nizkotonski in srednjetonski zvočniki 
se ponašajo z visoko kakovostjo reprodukcije, visokotonski zvočniki TNF 
pa nudijo optimalno širjenje zvoka ter zelo natančne visoke tone. 

*na voljo pri modelih 3008 in 5008 od tretjega nivoja opreme dalje.
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AKTIVNI TEMPOMAT*

Vozilo je opremljeno z radarskim merilnikom, ki je vgrajen v sredini prednjega 
odbijača in ima doseg 150 metrov. Med vožnjo s hitrostjo od 30 km/h do 
180 km/h aktivni tempomat s funkcijo Stop (ACC Stop) opravlja dve funkciji; 
samodejno ohranjanje hitrosti vozila pri vrednosti, ki jo je programiral voznik 
in samodejno prilagajanje razdalje do vozila pred vami (na izbiro so tri 
stopnje: oddaljeno, normalno in blizu).

*na voljo pri modelih 3008 in 5008 od drugega nivoja opreme dalje.
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MOŽNOST 7 SEDEŽEV  - PEUGEOT 5008
Po zaslugi sedmih individualnih sedežev se vozilo po modularnosti kosa z 
najboljšimi enoprostorskimi vozili. Dostop do sedežev v tretji vrsti je povsem 
enostaven po zaslugi posebnega vzvoda na zgornjem delu naslonjala obeh 
stranskih sedežev v drugi vrsti. Z enim samim gibom roke lahko sedeža 
nagnemo in premaknemo naprej, s čimer se sprosti prost prehod do sedežev 
v tretji vrsti.
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POMOČ PRI SPELJEVANJU V KLANEC »HILL ASSIST«
Sistem za pomoč pri speljevanju navkreber deluje na klancih z naklonom nad 
3 %, kjer zadrži vozilo na mestu za približno dve sekundi. V tem času lahko 
voznik umirjeno premakne nogo z zavornega pedala na pedal za plin.19



SUV VIDEZ
SUV videz Peugeota 2008, 3008 in 5008 zagotavljajo strm, skoraj navpičen 
prednji del z daljšim in vodoravnim pokrovom motorja. Privzdignjena linija 
trupa, široki ščitniki s plastično zaščito, velika kolesa, povišano podvozje in 
strešni prtljažni drogovi.
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INTERNATIONAL 
AWARDS38

NAGRADE – PEUGEOT 3008
Car of the Year 2017 (Evropski avto leta 2017), Slovenski avto leta 2017, 
Womens world SUV car of the year, Red dot design award, Engine of the 
year...21



NAGRAJENI MOTORJI 1,2 PURETECH
Odzivnost, pospeški, pospeševanje in užitki v vožnji so elementi, ki so 
nedvomno vplivali na to,  da so motorji 1,2 Puretech že trikrat prejeli nagrado 
ENGINE OF THE YEAR (Najboljši motor leta).22



5 LET JAMSTVA*

Pri nakupu s pomočjo Peugeot financiranja prejmete pri modelih 2008, 3008 
in 5008 jamstvo za dobo 5. let oziroma 100.000 km.

*5 let jamstva obsega dve leti tovarniške garancije in jamstvo Optiway za 3., 4. in 5. leto ali 100.000 
kilometrov, kar se zgodi prej.

23



BRISALCI S SISTEMOM »MAGIC WASH«*

Udobje v vožnji z enostavno in drzno inovacijo „Magic Wash“, s katero 
med pranjem vetrobranskega stekla ni več ovir za vidljivost. Šobe za pranje 
stekla so vdelane v skrajni del metlice brisalnika stekla, iz katerega se 
razprši curek tekočine. Tako ostane vidljivost med pranjem celotne površine 
vetrobranskega stekla neokrnjena, količina porabljene tekočine pa je dvakrat 
manjša kot pri klasičnem sistemu.

*na voljo pri modelih 3008 in 5008 od prvega nivoja opreme dalje.
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8‘‘ EKRAN NA DOTIK Z GUMBI ZA HITRI DOSTOP*

Velik 8-palčni zaslon na dotik je kot tablični računalnik umeščen na sredino 
armaturne plošče in opremljen s kapacitivno tehnologijo za boljšo odzivnost in 
priročnost. Ob njem je niz sedmih elegantnih tipk, ki omogočajo neposreden 
in stalen dostop do glavnih funkcij za udobje: avtoradio, klimatska naprava, 
navigacija, nastavitve vozila, telefon, mobilne aplikacije in gumb za vključitev 
vseh štirih utripalk.

*na voljo pri modelih 3008 in 5008 od drugega nivoja opreme dalje.
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SAMODEJNI MENJALNIK Z OSMIMI PRESTAVAMI EAT8*

Najnovejša generacija menjalnikov je na voljo izključno za motorje Euro6.c 
in v primerjavi z menjalnikom EAT6 omogoča za 7 % nižjo porabo goriva. 
Vožnja s samodejnim menjalnikom še nikoli ni bila lažja.

*na voljo pri modelih 3008 in 5008 od drugega nivoja opreme dalje.
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OTROŠKI PAKET – PEUGEOT 5008
Da bi se najmlajši potniki počutili kar se da udobno poskrbi za to Otroški 
paket, ki zajema zložljive mizice v drugi vrsti sedežev (na naslonu voznikovega 
in sovoznikovega sedeža), senčnike na stranskih steklih v drugi vrsti sedežev 
ter varnostno zaklepanje pomika zadnjih stranskih stekel.
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PRTLJAŽNA VRATA S PROSTOROČNIM ODPIRANJEM*

Ko z nogo sežemo pod vogal zadnjega odbijača, se motorizirana prtljažna 
vrata odprejo in s pritiskom na gumb tudi hitro zaprejo brez kakršnegakoli 
napora.

*na voljo pri modelih 3008 in 5008 od tretjega nivoja opreme dalje.
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BREZŽIČNO POLNJENJE PAMETNEGA TELEFONA*

Predel za brezžično polnjenje pametnega telefona se nahaja na sredinski 
konzoli, ki deluje po načelu magnetne indukcije in omogoča samodejno 
polnjenje pametnih telefonov. 

*na voljo pri modelih 3008 in 5008 od drugega nivoja opreme dalje.
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3D NAVIGACIJSKI SISTEM*

Navigacijski sistem 3D še stopnjuje resničnost in ponuja prikaz stavb in 
spomenikov v skladu z obliko terena. Z enim samim pomikom obvolanskega 
vrtljivega gumba lahko voznik prikliče sliko tudi na digitalno instrumentno 
ploščo, kar poskrbi za še boljšo čitljivost.

*na voljo pri modelih 3008 in 5008 od drugega nivoja opreme dalje.
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VELIK PRTLJAŽNI PROSTOR – PEUGEOT 5008
Veliki prostornina prtljažnika, ki je največja v tej kategoriji! S 780 dm3 po 
standardu VDA 210 (1060 tekočinskih litrov) pri razporeditvi s petimi sedeži.31
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