
PEUGEOT  5008  SUV
GT  &  GT  L INE

Création : Extrême Muse – Réalisation et édition : ALTAVIA Paris - 10 rue Blanqui 93400 Saint-Ouen
Automobiles Peugeot 552 144 503 R.C.S. Nanterre - Gedrukt in de EU - Réf : P87GTL2 - September 2018

www.peugeot.nl



04 GT

10 GT Line

16 Cockpit 

20 Connectiviteit

22 Comfort en modulariteit

30   Aanvullende mobiliteitsoplossing

34   Rijgedrag

36   Technologie en veiligheid

38   Motoren

40   Personalisatie

Al vanaf de beginjaren staat PEUGEOT bekend om zijn kwaliteits-

producten en innovatieve oplossingen. En nog meer dan voorheen

legt PEUGEOT nu al zijn energie in de ontwikkeling van auto’s met

een puur design die, door alle zintuigen te prikkelen, een bijzondere

ervaring bieden die verder gaat dan het rijden alleen. Aan elk detail,

of het nu gaat om ergonomie, materiaalkeuze of connectiviteit , 

is aandacht besteed om het rijden nog intuïtiever te maken.



ULTIEME AANTREKKINGSKRACHT.
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E En indru kwEkkEndE vErschijn ing .

De Full LED-koplampen trekken de aandacht door het dambordpatroon van de grille en de

“Sanded Chrome”-afwerking van de koplampomlijsting. De verchroomde buitenspiegelkappen

en het gematteerd koperkleurige GT-embleem maken het sportieve plaatje compleet.

6

E En E igEn st ijl .

Houdt u van sportiviteit en prestaties? Maak kennis met de 5008 SUV GT. De PEUGEOT 5008 SUV GT maakt indruk

met zijn stoere design, hightech materialen, hoogwaardige afwerking, innovatieve technologie en het vermogen

van de voor deze uitvoering exclusieve 2.0 BlueHDi 180 dieselmotor*.

* Zie bladzijde 38 en 39 voor meer informatie over de motoren



9

op En  top  sport iEf.

De sportieve PEUGEOT 5008 SUV GT is leverbaar met een voor deze uitvoering exclusieve 

motor, de 2.0 BlueHDi 180 S&S* in combinatie met de automatische transmissie met 8 

versnellingen EAT8. Een garantie voor prestaties van het hoogste niveau.

* Zie bladzijde 38 en 39 voor meer informatie over de motoren8

k ing of  thE  road.

De dubbele verchroomde uitlaatsierstukken aan weerszijden van de achterbumper en de 

LED-achterlichten met 3 klauwen vallen direct op. De Black Diamond-carrosserieafwerking,

de spatschermverbreders en de tweekleurige 19” lichtmetalen velgen “Boston” versterken 

de sportieve lijn. 



GEEN GRIJZE  MUIS .



1 3

al lE  aandacht voor dEs ign .

Dynamiek in een stijlvol jasje. Aan de voorzijde wordt dit gecreëerd door de grille met dambordmotief,

“Sanded Chrome” afwerking en de standaard full LED-lichtsignatuur. De achterzijde geeft een 

sportieve blik door de achterlichten met 3 klauwen, geïntegreerd in het zwarte paneel. De elegante

Black Diamond-carrosserieafwerking benadrukt subtiel de dynamische lijn van deze auto.

1 2

E En E igEn karaktEr .

Met dezelfde sportieve uitstraling als de GT, zijn geraffineerde design en extra rijke uitrusting 

is de PEUGEOT 5008 SUV GT Line een verleidelijke auto. Een imposante verschijning.
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r ijpl Ez iEr .

Presteren zit deze auto in de genen: de PEUGEOT 5008 SUV GT Line 

wordt geleverd met sterke BlueHDi- en PureTech-motoren*.

* Zie bladzijde 38 en 39 voor meer informatie over de motoren14

allEs  o ndEr  contr olE .

De PEUGEOT 5008 SUV GT Line is sportief tot in de kleinste details: 18” velgen met een matte

afwerking (of 19” op bepaalde motorisaties), dubbele verchroomde uitlaatsierstukken, gematteerd 

koperkleurige GT Line-emblemen en buitenspiegelkappen in de kleur Noir Perla Nera zijn standaard. 



OPTIMALE RI JSENSATI ES .
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E En z intu igl ijkE  Ervaring .

Alles voelt aangenaam aan, van de stoelbekleding en de sierpanelen tot de subtiele, gematteerd

verchroomde accenten. De i-Cockpit® Amplify prikkelt al uw zintuigen. Uw zicht, uw gehoor en

zelfs uw reuk dankzij de geïntegreerde parfumeur. Wilt u sportief rijden dan zet u het Driver Sport

Pack in de Boost-modus.

* Afgebeeld is het dashboard van de GT en de optionele bekleding Nappa Mistral zwart1 8

allEs  ondEr handbErE ik .

Beleef de toekomst in de hightech omgeving van de PEUGEOT i-Cockpit®. 

Ontdek een nieuwe en sensationele manier van intuïtief rijden met het te personaliseren

head-up instrumentenpaneel, het 8” touchscreen en de automatische transmissie 

met elektrische impulsbediening*. Het compacte stuurwiel met geïntegreerde 

bedieningstoetsen en bekleed met geperforeerd nerfleder maakt het geheel af. 

* Afhankelijk van de gekozen motorisatie



2 1

v ind MoEitEloos uw wEg.

Het Connect 3D navigatiesysteem* met spraakherkenning betekent een onbezorgde reis.

Dankzij de TomTom®-services wordt alle voor het rijden nuttige informatie (verkeer, weer,

parkeergelegenheden, tankstations, attracties enz.) real time weergegeven.

* Afhankelijk van de uitvoering standaard of optioneel

alt ijd  connEctEd.

Mirror Screen toont compatibele apps van uw smartphone op het 8”

capacitieve touchscreen*. Bovendien kunt u uw smartphone draadloos 

opladen op de middenconsole indien uw toestel dit ondersteunt**.

* Mirror Screen gebruikt het data-abonnement van de smartphone, op voorwaarde dat de gebruiker een telefoonabonnement met internettoegang bij zijn provider heeft afgesloten. Er zijn geen andere
kosten aan deze functie verbonden. De gebruiker moet zijn apparaat op de auto aansluiten door middel van een USB-kabel. De functie Mirror Screen werkt via Android Auto (bij een Android-smartphone,
na het downloaden van de app Android Auto op de smartphone), via Apple CarPlay™ (smartphone met iOS-besturingssysteem) of via de MirrorLink®-technologie (MirrorLink® compatibele smartphone).
Alleen gecertificeerde Android Auto-, Apple CarPlay™- of MirrorLink®-apps kunnen, afhankelijk van de app, zowel bij stilstaande auto als tijdens het rijden worden gebruikt. Aan bepaalde apps kunnen 
kosten zijn verbonden. Bij Android Auto en Apple CarPlay™ kunnen gesproken commando’s worden gebruikt. Ga voor meer informatie naar http://services.peugeot.nl/faq-mirror-screen/. 
** Standaard of optioneel, afhankelijk van de uitvoering. Alleen apparaten die compatibel zijn met de norm Qi kunnen via inductie worden opgeladen.



DOORBREEK DE SLEUR .
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groots  op  z i jn  E igEn ManiEr .

Profiteer van een geweldig uitzicht en een aangenaam licht interieur

dankzij het riante glasoppervlak en het panoramische schuif-/kanteldak* 

met blauwe LED-omranding. Het premium HiFi-pakket van Focal®*,

een merk met unieke geluidskenmerken, omgeeft u met geluid van

hoogstaande kwaliteit. De riante stoelen met multipoint-massagefunctie**

zijn uiterst comfortabel. 

* Afhankelijk van de uitvoering standaard of optioneel
** Onderdeel van de optie Leder Nappa Mistral zwart
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prakt isch ru iMtEgEbruik .

De PEUGEOT 5008 SUV is multifunctioneel dankzij de bijzonder lage tildrempel

en de bagageruimte met een inhoud van 702 dm3*.

* VDA-norm. Laadvolume in de configuratie met zeven zitplaatsen, waarbij alle rugleuningen zijn neergeklapt.
Indien de achterste twee stoelen worden verwijderd wordt het laadvolume 780 dm3.26

onbEgrEnsdE MogEl ijkhEd En .

Richt het hoogwaardige en ruime interieur gemakkelijk in op het aantal passagiers dankzij

de drie individuele stoelen op de 2e zitrij en de twee wegklapbare en uitneembare stoelen

op de 3e zitrij. 



BEWEGINGSVRIJHEID I NBEGREPEN.
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EEn n iEuwE vorM van Mobil itE it.

Mobiliteit krijgt een nieuwe dimensie: leg de laatste kilometers naar uw eindbestemming

af met de e-Bike eF01*. Deze handige, door PEUGEOT ontwikkelde elektrische fiets, kan

op het DockStation* in de bagageruimte worden bevestigd en opgeladen. 

* Elektrische vouwfiets van PEUGEOT (leverbaar vanaf oktober 2017);
DockStation: in de bagageruimte gemonteerde houder waarop de e-Bike eF01 kan worden bevestigd 

en vastgezet en waarmee de accu van de fiets (bij draaiende motor) kan worden opgeladen



EEN AVONTUURLI JK  KA RA KTER .
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wElkoM.

Om u in het donker te verwelkomen is elke 5008 SUV GT & GT Line voorzien

van instapverlichting in de buitenspiegels. De kleine LED-spots projecteren 

de kenmerkende PEUGEOT-leeuw op de grond naast de auto.
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z ijn  t i jd  vooru it.

Ervaar de nieuwste rijhulpsystemen: de snelheidsadviesfunctie, de Active Safety Brake met Distance Alert, 

het Active Lane Departure Warning System, de dodehoekbewaking, de vermoeidheidsherkenning 

en de adaptieve cruise control met STOP-functie*. 

* Afhankelijk van de motorisatie optioneel of niet leverbaar36

100% vE il ig  dan k zij  h ig h tEc h  systEM En .

De PEUGEOT 5008 SUV GT & GT Line zijn standaard uitgerust met doeltreffende veiligheidsvoorzieningen: 

een geoptimaliseerde carrosseriestructuur om aanrijdingen zo goed mogelijk te absorberen, 6 airbags, ABS en ESP. 

En om nog beter op omstandigheden te anticiperen is de auto uitgerust met een multifunctionele camera boven aan de voorruit, 

parkeersensoren voor en achter, radar, achteruitrijcamera’s met 180°-zicht of met 360°-zicht rondom de auto*.

* Camera achter 180° standaard, camera vóór 360° optioneel
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vErstErk uw pErsoonl ijkhE id.

Bij de 5008 GT Line kunt u kiezen uit diverse voor de 5008 beschikbare PureTech- en

BlueHDi-motoren zodat u de auto volledig aan uw eigen smaak kunt aanpassen.

Ook de GT Line is verkrijgbaar met de EAT8 automatische versnelllingsbak.

38

bluEhdi  180  s &s  d iEs ElM otor .

De 5008 GT is een temperamentvolle SUV met een krachtige en voor deze uitvoering exclusieve motor: 

de 2.0 BlueHDi 180 S&S (Stop & Start) in combinatie met de automatische transmissie met 8 versnellingen EAT8.

Deze krachtigste versie van het gamma biedt nog meer sportiviteit en nog intensere rijervaringen.
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1

voor nog MEEr gEbruiksgEMak .

U kunt uw PEUGEOT 5008 SUV GT en GT Line volledig 

aanpassen aan uw eigen persoonlijkheid dankzij een ruime 

keuze aan accessoires.  

1. Patroon voor de geïntegreerde parfumeur
2. Mat voor de bagageruimte
3. Allesdragers op dakrails
4. Trekhaak met afneembare kogel
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1

opt iMalE  vErf ijn ing .  

Een uiterst elegant interieur dankzij de chique stoffen, alcantara® 

of nappalederen* bekleding met koperkleurige sierstiksels en 

de met gechineerde stof of echt hout beklede panelen.

1. Grijze gechineerde stof Imila (GT-line)
2. Alcantara Mistral (GT)
3. Nappaleder Mistral zwart (optie)

* De achterkant van de stoelen, de centrale armsteun en de deurpanelen zijn uitgevoerd in hoogwaardig kunstleder
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Noir Perla Nera*

Blanc Nacré**

Emerald Crystal*

Gris Artense*

Bleu Bourrasque*

Gris Platinium*

19” lichtmetalen velgen
NEW-YORK

19” lichtmetalen velgen
BOSTON

19“ lichtmetalen velgen
WASHINGTON
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k iEs  dE  ult iEME  klEur .

Om aan ieders wensen te kunnen voldoen,

is een scala aan kleuren beschikbaar. 

Kies de kleur die bij u past.

Blanc Banquise

Gris Amazonite*

* Metaallak
** Speciale vernismetaallak

vElgEn gt  l inE  En  gt.

De sportieve uitstraling van uw PEUGEOT

5008 GT of GT Line wordt onderstreept door 

de 18” of 19” lichtmetalen velgen.



Dekkingen ondergebracht bij Avanssur, een naamloze
vennootschap vallend onder het Franse verzekerings-
recht, met een eigen vermogen van € 67.155.752,86, 
ingeschreven bij het Registre du Commerce et des 
Sociétés (de Franse Kamer van Koophandel) van 
Nanterre onder het nummer 378 393 946 RCS – Hoofd-
kantoor: 163-167, avenue Georges Clémenceau 92000
Nanterre, Frankrijk. AssurOneGroup en Avanssur vallen
onder het toezicht van ACPR (Autorité de Contrôle Pru-
dentiel et de Résolution), 61, rue Taitbout 75439 Parijs 9,
Frankrijk. PEUGEOT Assurance is een gedeponeerd 
handelsmerk van PEUGEOT.
(4) Vanaf de eerste toelatingsdatum van uw PEUGEOT
tot de einddatum van de commerciële fabrieksgarantie.
(5) Bij een pechgeval waarbij de auto niet meer gebruikt
kan worden (uitgezonderd een probleem met de accu of
de brandstof, een lekke band en storingen die door 
PEUGEOT Assistance worden gedekt uit hoofde van de
fabrieksgarantie of een PEUGEOT-servicecontract) en bij
een ongeval (waarna de auto niet meer gebruikt kan 
worden) in Nederland. De pechhulp wordt alleen 
geleverd als de laatste onderhoudsbeurt is uitgevoerd in
het PEUGEOT-netwerk. Geldt niet voor ambulances, 
lesauto’s, taxi’s, leaseauto’s en huurauto’s alsmede de
bestuurders en inzittenden daarvan en auto’s bestemd
voor betaald personenvervoer.
(6) Overeenkomstig artikel L.541-2 van de Franse 
milieuwet
(7) Ruildelen zijn onderdelen die zijn gereviseerd volgens
een extreem streng revisieproces. De onderdelen zijn 
afkomstig van auto’s van het merk PEUGEOT die in 
het netwerk zijn gerepareerd.
(8) Technature is een compleet assortiment van milieu-
vriendelijke reinigings- en onderhoudsproducten voor 
uw auto. De Technature-producten bestaan voor 80% 
tot 100% uit natuurlijke grondstoffen. Deze producten
voldoen aan de strenge Europese norm 648/2004/CE
met betrekking tot de biologische afbreekbaarheid van
schoonmaakmiddelen.
De informatie en illustraties die in deze brochure voorko-
men, zijn gebaseerd op de technische gegevens zoals 
bekend op het moment van drukken van dit document.
De gepresenteerde uitrustingselementen zijn afhankelijk
van de uitvoering standaard, optioneel of niet leverbaar. 
PEUGEOT kan in het kader van permanente productver-
betering op elk gewenst moment de technische gege-
vens, de uitrusting, de opties en de kleuren wijzigen. 
De huidige stand van de techniek maakt het niet mogelijk
de kleuren waarheidsgetrouw in deze brochure weer 
te geven. Neem voor nadere uitleg of meer informatie
contact op met uw PEUGEOT-dealer. Niets uit deze 
brochure mag zonder de uitdrukkelijke toestemming 
van Automobiles PEUGEOT worden gereproduceerd.
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alt ijd,  
tot  uw d iEnst.

NETWERK EN SERVICES
Als u voor een PEUGEOT kiest, weet u dat er een 
uitgebreid netwerk van dealers voor u klaarstaat. 
Hun ontvangst, professionaliteit, moderne uitrusting 
en kwaliteit van de dienstverlening staan borg voor 
tevreden klanten. U kunt er zeker van zijn dat de 
PEUGEOT-dealer een specialist is die naar u luistert, 
uw wensen begrijpt en daarop vakkundig reageert. 
Is dat niet de beste basis voor een langdurige vertrou-
wensrelatie?

VOOR UW ZEKERHEID(1)

FABRIEKSGARANTIE
Uw nieuwe auto wordt geleverd met een commerciële
garantie van 2 jaar tegen elke fout in de fabricage, 
op onderdelen en arbeidsloon en zonder 
kilometerbeperking, een garantie van 12 jaar tegen 
doorroesten van binnenuit en een lakgarantie van 
3 jaar.

SERVICECONTRACTEN VAN PEUGEOT
Het PEUGEOT Zekerheids Plan biedt drie unieke en 
aan uw persoonlijke situatie aangepaste formules om
zorgeloos te rijden. U kiest zelf de mate van dekking; 
van pechhulpverlening tot reparatie en van het 
vervangen van aan slijtage onderhevige onderdelen 
tot het onderhoud. En u heeft altijd het voordeel 
van de kwaliteitsgarantie van PEUGEOT.

PEUGEOT ASSURANCE(3)

Als aanvulling op de exclusieve dienstverlening van 
het PEUGEOT-netwerk biedt PEUGEOT Assurance u een
allrisk-autoverzekering waarmee u met een veilig gevoel
op weg kunt en die een optimale beschikbaarheid en 
servicekwaliteit biedt. Bij PEUGEOT Assurance bent 
u ervan verzekerd dat uw auto bij uw eigen PEUGEOT-
dealer of een andere erkend reparateur van het PEU-
GEOT-netwerk kan worden gerepareerd met originele
onderdelen, waarbij aan alle eisen voor het behoud van
de fabrieksgarantie wordt voldaan. Maak een afspraak
met uw PEUGEOT-dealer voor een gratis persoonlijke 
offerte of bel: 024-366 56 93 (op werkdagen van 8.00 
tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur).

PEUGEOT ASSISTANCE(4)

Onvoorziene omstandigheden onderweg kunnen 
met één telefoontje(2) worden opgelost (in de Europese
Unie en in 12 andere landen of gebiedsdelen).  
PEUGEOT Assistance helpt u bij onvoorziene 
omstandigheden. In het geval van pech of een ongeval
kunt u, tot uw auto 8 jaar oud is, 24 uur per dag 
en 7 dagen per week gebruikmaken van de diensten 
van PEUGEOT Assistance, bel 0800 - 023 17 33.(5)

PRIVATE LEASE
Met Private Lease van PEUGEOT rijdt u volkomen 
zorgeloos in een nieuwe PEUGEOT. Voor een vast
maandbedrag, waarbij alles is inbegrepen: reparatie 
& onderhoud, uw allriskverzekering, de wegenbelasting
én 24-uurs pechhulp. U hoeft alleen nog maar te tanken.
Onderhoud en reparatie gebeurt door uw PEUGEOT-
dealer. Wel zo makkelijk en vertrouwd! En de inruilprijs
voor uw eventuele huidige auto? Die ontvangt u op uw
bankrekening! Heeft u interesse in jarenlang zorgeloos
rijplezier zonder investering vooraf en zonder nare 
verrassingen achteraf? Bezoek dan uw PEUGEOT-dealer
voor een goed gesprek over Private Lease. Of kijk op
www.peugeot.nl/privatelease voor een maatwerk 
berekening. U heeft de keuze uit alle uitvoeringen, 
kleuren, opties van de door u gewenste PEUGEOT

PEUGEOT LEASE & FINANCE
Onbezorgd op weg. Kilometer na kilometer. En uw 
PEUGEOT verkoper staat altijd voor u klaar. Hij is niet 
alleen uw vertrouwde aanspreekpunt, hij regelt voor u
ook de beste financiering en het beste leasecontract.
Want hij zit direct aan de bron, dus gunstiger kan het niet:
leasevormen op maat, waaronder uiteraard operational
lease en financial lease en snel te regelen leningen met
altijd concurrerende tarieven.

AFTERSALES-SERVICE VAN PEUGEOT
Uw auto laten onderhouden bij het PEUGEOT-netwerk
heeft vele voordelen. U kunt er zeker van zijn dat de 
werkzaamheden vakkundig door professionals worden
uitgevoerd, waarbij gebruikgemaakt wordt van 
onderdelen die geschikt zijn voor uw PEUGEOT. 
Onze technici, technisch specialisten en schadeherstellers
krijgen geregeld trainingen in de nieuwste technologieën
en kennen het PEUGEOT-gamma door en door. Er wordt
gebruikgemaakt van speciale apparatuur en speciaal 
gereedschap dat door de fabrikant is goedgekeurd. 
U profiteert van de PEUGEOT-garantie, met één jaar 
op zowel onderdelen als arbeidsloon in het gehele 
PEUGEOT-netwerk. 
We beschikken voor elke auto over onderdelen die 
voldoen aan de eisen van de fabrikant. De door 
PEUGEOT opgestelde reparatieprocedures en -normen
worden strikt nageleefd. De gebruikte lakken en 
producten voldoen aan de eisen van de fabrikant 
en de anti-corrosiebescherming wordt niet beschadigd.

VOOR UW PLEZIER
PEUGEOT BOUTIQUE
Een uitgebreid aanbod aan accessoires en originele 
PEUGEOT-uitrusting die specifiek voor uw auto zijn 
ontwikkeld. Maar ook een selectie van speciale 

PEUGEOT-geschenken voor uzelf of om cadeau te doen,
op http://boutique.peugeot.com.

PEUGEOT OP INTERNET
Ontdek de wereld van PEUGEOT op internet. 
Ga naar: http://www.peugeot.com. U kunt ook 
rechtstreeks de Nederlandse internetsite bezoeken:
http://www.peugeot.nl.

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Nadat u uw nieuwe auto afgeleverd heeft gekregen of 
er in onze werkplaats werkzaamheden aan uw auto zijn
uitgevoerd, kunt u binnen enkele dagen een uitnodiging
krijgen tot het plaatsen van een review en een 
uitnodiging tot deelname aan het uitgebreide klanttevre-
denheidsonderzoek. Wij verzoeken u een review te plaat-
sen en/of het Klanttevredenheidsonderzoek in te vullen.
Aan de hand van uw antwoord(en) op de vragen 
kan PEUGEOT de kwaliteit van zijn dienstverlening 
nog verder verbeteren.

VOOR HET MILIEU
Het PEUGEOT-netwerk zet zich dagelijks in voor 
een beter milieu door: 
- Afval op basis van grondstoffen en risico’s gescheiden in
te zamelen zodat het kan worden verwerkt door 
gespecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven.
- Het ophalen en verwerken van het afval toe te vertrou-

wen aan door de overheid(6) erkende afvalbedrijven voor
een optimale recycling en verwerking van het afval.

- Rekening te houden met de risico’s van het gebruik van
chemische producten door strenge veiligheidsregels na
te leven of deze producten te vervangen door milieu-
vriendelijke producten.

- U milieuvriendelijke producten aan te bieden zoals 
de PEUGEOT-ruildelen(7) of het assortiment 
Technature-onderhoudsproducten(8).

(1) Vraag uw PEUGEOT-dealer om meer informatie 
over de voorwaarden van deze contracten, garanties 
en diensten.
(2) In Nederland belt u 0800 - 023 17 33. In Europa belt 
u +31 (0)20 - 654 55 36 (lokaal tarief)/uitgezonderd op
snelwegen.
(3) De presentatie van de dekkingen van de PEUGEOT
Assurance-producten en de verwerking van de contracten
worden uitgevoerd door AssurOneGroup, verzekeringsa-
gent, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een
eigen vermogen van € 2.191.761,- RCS Paris 193 –
Hoofdkantoor: 4, rue Lamennais 75008 Parijs, Frankrijk –
Inschrijvingsnummer bij het Franse register van verzeke-
ringstussenpersonen (ORIAS): 07 003 778 (www.orias.fr).


