PEUGEOT 5008 MY 2016*
již od 505 000 Kč

CENA

AKČNÍ
NABÍDKA

AKČNÍ CENA

BONUS
K VÝKUPU
VČ. DPH

AKČNÍ
CENA
VČ. VÝKUPU

1.6 BlueHDi 120k S&S FAP MAN6

600 400 Kč

75 400 Kč

525 000 Kč

20 000 Kč

505 000 Kč

1.6 BlueHDi 120k S&S FAP EAT6

635 400 Kč

75 400 Kč

560 000 Kč

20 000 Kč

540 000 Kč

2.0 BlueHDi 150k S&S FAP MAN6

651 400 Kč

101 400 Kč

550 000 Kč

20 000 Kč

530 000 Kč

1.6 BlueHDI 120k S&S FAP MAN6

673 900 Kč

88 900 Kč

585 000 Kč

20 000 Kč

565 000 Kč

1.6 BlueHDi 120k S&S FAP EAT6

708 900 Kč

88 900 Kč

620 000 Kč

20 000 Kč

600 000 Kč

2.0 BlueHDi 150k S&S FAP MAN6

724 900 Kč

114 900 Kč

610 000 Kč

20 000 Kč

590 000 Kč

VÝBAVA

MOTOR

ACTIVE

ALLURE

CENÍK

*Doprodej skladových vozů
Akční nabídka platná od 1. 3. 2017.
Značková záruka se skládá z běžné 2leté záruky a následně ze záruky plynoucí ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 100 000 km.
Nabídku značkové záruky nelze kombinovat s podmínkami pro leetové klienty a velkoodběratele.

AKČNÍ NABÍDKA
Využijte další bonus 10 000 Kč
při inancování s PEUGEOT FINANCE!

PEUGEOT 5008

PEUGEOT 5008

ACTIVE

ALLURE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6 000 Kč
•

< BEZPEČNOST A JÍZDNÍ VYBAVENÍ
ABS + elektronický rozdělovač brzdných sil REF
Podpora brzdění v kritických situacích EVA + samočinná aktivace výstražných světel
Airbag řidiče a spolujezdce
Přední boční airbagy + hlavové airbagy
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech s pyrotechnickými předpínači a omezovači přítlaku
Tříbodové bezpečnostní pásy na zadních sedadlech s omezovači přítlaku
3 úchyty ISOFIX k upevnění dětské sedačky (na zadních sedadlech)
Indikace nezapnutých nebo odepnutých bezpečnostních pásů během jízdy
Systém kontroly stability ESP + ASR + Intelligent Traction Control
Automatická elektrická parkovací brzda + podpora při rozjezdu do kopce Hill Assist
Přímý indikátor podhuštění pneumatik
Pack Info Drive = Distance Alert + impulzní ovladače Toggles Switches + indikátor podhuštění pneumatik
Head-up displej + impulzní ovladače Toggles Switches
Hliníková kola 16” Eris + lepicí sada
Hliníková kola 17” Quark + lepicí sada
Hliníková kola 18” Ixion + lepicí sada
Elektronický imobilizér
Elektrohydraulický posilovač řízení s proměnlivým účinkem
Regulátor a omezovač rychlosti
Alarm a superzamykání
Zadní parkovací asistent
Zadní parkovací asistent + Přední parkovací asistent + systém zaměření volného místa pro parkování
Zadní parkovací asistent + zadní kamera pro snadné couvání + navigační systém (WIP NAV+)
Zadní parkovací asistent + Přední parkovací asistent + měření volného místa
k zaparkování + zadní kamera pro snadné couvání + navigační systém (WIP NAV+)

AF01

NF04
CF19

UF01
UE04
ZV01
ZV02
RP02
OL08
OL09
DD04
RG03
AB08
UB01
UB06
UB09

11 000 Kč
•
9 000 Kč
11 000 Kč
•
•
•
4 000 Kč
9 900 Kč
19 800 Kč
29 000 Kč

•
9 000 Kč
•
•
•
4 000 Kč
•
9 900 Kč
6 000 Kč

UB11

38 900 Kč

15 000 Kč

EK08
PR01
ON02
YQ01
ZD09

•
•
•
•
8 000 Kč

•
•
•
•
•

Pack VIDITELNOST 3 = Samonotáčecí xenonové světlomety + automatické výškové
nastavení světlometů + ostřikovače světlometů

ZE13

22 000 Kč

22 000 Kč

Vrstvené akustické čelní sklo
Zatmavená zadní boční skla + zatmavené zadní sklo
Osvětlení prahů předních dveří

VF28
VD09

•
•
•

•
•
•

LED stropní světélko, osvětlení prostoru pro nohy cestujících vepředu, osvětlená zrcátka ve slunečních clonách,
dvě světélka pro druhou řadu sedadel (pro 3. řadu sedadel v případě sedmimístné verze - FC52)

FC50

< VIDITELNOST A OSVĚTLENÍ
Celodenní svícení (diodová světla)
Přední mlhové světlomety
Elektrická a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Pack VIDITELNOST 1 = Automatické stěrače + Automatické světlomety + Funkce doprovodného osvětlení
Pack VIDITELNOST 2 = Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko + Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

•

< KOMFORT
Centrální zamykání + dálkové ovládání
Automatické uzamčení vozu při jízdě + signalizace otevřených dveří
2 klíče s dálkovým ovládáním k centrálnímu zamykání
Elektrické ovládání předních oken sekvenční se systémem proti přiskřípnutí
Elektrické ovládání zadních oken sekvenční se systémem proti přiskřípnutí
Elektrická bezpečnostní dětská pojistka
Sklopné stolečky na zadní straně opěradel předních sedadel
Zpětné zrcátko pro kontrolu dětí
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
Sedadlo spolujezdce sklopné do polohy stolek
Bederní nastavení sedadla řidiče (2)
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče ve 4 směrech (4) (16)
3 samostatná sedadla v druhé řadě, posuvná, sklopná do rovné podlahy
Sluneční clony pro 2. řadu sedadel + elektrická bezpečnostní pojistka + zpětné zrcátko pro kontrolu dětí (1)

VB09

WK49

8 500 Kč
•
2 500 Kč

Sedmimístné provedení + sluneční clony pro 2. a 3. řadu sedadel + elektrická bezpečnostní pojistka
+ zpětné zrcátko pro kontrolu dětí

WK52

21 000 Kč

•

Zimní packet = vyhřívaná přední sedadla + bederní nastavení sedadla řidiče (1)
Dvouzónová automatická klimatizace s aktivním uhlíkem
Tříramenný volant potažený kůží nastavitelný výškově i osově
Sportovní kožený volant nastavitelný výškově i osově

NA01
RE07
VH09
VH22

10 100 Kč
•
•

8 900 Kč
•

CY02
LT03
LE05
C002

•
•
•
•
•
•

IW04
IP02

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8 500 Kč
•

•

ACTIVE

ALLURE

ES05

3 900 Kč
•
•
•
•

3 900 Kč
•
•
•
•

Palubní počítač

OA04

•

•

WIP Bluetooth = Rádio s CD úroveň 2 + MP3 + 6 reproduktorů + ovládání pod volantem
+ HF Bluetooth + zásuvka USB + vstup jack + displej typu C (12)

WLWI

•

•

Navigační systém WIP Nav+ s barevnou výsuvnou obrazovkou (6)

WLWF

21 400 Kč

•

0PQ1
PD22

50 000 Kč
•
•

50 000 Kč
•
•
•
•
14 000 Kč
19 000 Kč

PEUGEOT 5008
Síťka pro uchycení vysokého nákladu
Odkládací schránka mezi předními sedadly s ventilací
Odkládací schránka u spolujezdce osvětlená s ventilací
Odkládací schránky v podlaze 2. řady sedadel + zásuvka pod sedadlem řidiče
Zásuvky 12 V pro 1. a 2. řadu sedadel, 3. zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru

TK01

< AUDIO

< DESIGN
Kožené čalounění + vyhřívaná přední sedadla + koberečky
Přední a zadní nárazník v barvě karoserie
Boční lišty v barvě karoserie + chromované zdobení skel bočních dveří
Hliníkový pack = hliníkové prahy předních dveří, stříbrné ozdobné střešní lišty
Prosklená střecha Cielo s elektrickou clonou
Metalický lak
Perleťový lak

ER07
OK01
0MM0
0MM6

18 500 Kč
14 000 Kč
19 000 Kč

< AKČNÍ NABÍDKA

Na akční cenu Paketů nelze uplatnit slevu pro leetové klienty a velkoodběratele.

Packet ACTIVE (Zadní parkovací asistent + Přední parkovací asistent + měření volného místa k zaparkování + zadní kamera pro
snadné couvání + navigační systém (WIP NAV+) + Zimní packet = vyhřívaná přední sedadla + bederní nastavení sedadla řidiče)

30 000 Kč

Paket LIGHT (Pack Viditelnost 3 + Prosklená střecha Cielo s elektrickou clonou)

29 500 Kč

< PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA (OPTIWAY GARANCE)
2 + 1 rok / 60 000 km
2 + 1 rok / 100 000 km
2 + 2 roky / 60 000 km
2 + 2 roky / 100 000 km
2 + 3 roky / 60 000 km
2 + 3 roky / 100 000 km

6 534 Kč
10 890 Kč
9 293 Kč
15 682 Kč
11 616 Kč
•

K běžné smluvní záruce můžete uzavřít jednu ze tří servisních smluv: Optiway Garance, Optiway Údržba nebo Optiway Servis, které vás budou krýt před nečekanými výdaji za vozidlo. Bližší informace naleznete v sekci http://peugeot.cz/peugeot-optiway/.
• Standardní výbava
(1) v sérii pokud je objednáno kožené čalounění
(2) v případě objednání koženého čalounění nebo doplňku Zimní Packet (NA01)
i ve verzi ACTIVE

(4) možno objednat pouze ve spojení s koženým čalouněním
(5) nelze v kombinaci s koženým čalouněním
(6) ve verzi ACTIVE taženo doplňky UB09 a UB11

Hliníková kola 16” Eris

(10) nekompatibilní s navigačními systémy
(12) při objednání OK01 nebo navigace je rádio úrovně 2 bi-tuner
(16) bez zásuvky pod sedadlem řidiče

Hliníková kola 17” Quark

Hliníková kola 18” Ixion

TECHNICKÉ ÚDAJE

PEUGEOT 5008
< MOTORY

1.6 BlueHDI 120k
FAP S&S MAN6

1.6 BlueHDI 120k
FAP S&S EAT6

2.0 BlueHDI 150k
FAP S&S MAN6

1560
88/120
3500
300
1750
215/55R16H*
215/55R16H
215/50R17H*
215/45R18H

1560
88/120
3500
300
1750
215/55R16H*
215/50R17H*

1997
110/150
4000
340
2000
215/55R16H*
215/55R16H
215/50R17H*
215/45R18H

183
12,0/13,1 (12,2/13,7)
33,4/34,4 (33,5/34,9)

187
13,1/14,2 (13,2/14,8)
34,8/35,6 (34,9/36,1)

195
9,8/10,7 (9,9/11,2)
31,2/32,1 (31,4/32,6)

4,8*/4,9/5,0
3,8*/4,0/4,1
4,2*/4,3/4,4
60

4,5*/4,7
4,0*/4,1
4,2*/4,4

5,2*/5,3/5,3
3,8*/3,8/3,9
4,3*/4,4/4,5

126/99/109*
129/104/113**
131/106/115***

118/103/109*
123/108/114

136/98/113*
137/100/115
139/102/117

1565

1585

1605

2080 (2250)
1100/1300 (900/1100)
750 (700/750)
2980/3180 (2950/3150)

2070
1200 (1050)
750
3100 (3115)

2140 (2310)
1550
750
3490 (3510)

Zdvihový objem (cm3)
Maximální výkon (kW / k)
při ot./min
Točivý moment (Nm)
při ot./min
Pneumatiky (1)

< VÝKONY
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení z 0-100 km/h (s)
1000 m s pevným startem (s)

< SPOTŘEBA (l/100 km)
Městský provoz
Mimoměstský provoz
Kombinovaný provoz
Objem nádrže (l)

< EMISE CO2 (g/km)

< OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (dm3 / l) metodou VDA 210 / objemu tekutin
s nesklopenými zadními sedadly pod kryt zav. prostoru
(dle polohy zadních sedadel)

579 - 678 / 758 - 823

s nesklopenými zadními sedadly ke střeše
se sklopenými zadními sedadly ke střeše

1247
1754 / 2506

< HMOTNOSTI (kg)

Provozní hmotnost (5 míst)
Největší technicky přípustná hmotnost
Největší technicky přípustná hmotnost brzděného přívěsu
Největší technicky přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy

< ROZMĚRY (mm)

Délka
Šířka bez zpětných zrcátek
Výška
Rozvor
Minimální světlá výška

4529
1837
1647
2727
133

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik.
Provozní hmotnost se mění v závislosti na výbavě vozidla.
* s úspornými pneumatikami
** kombinace kol 16“ a 17“ (v případě kombinace kol se liší pouze emise)
*** kombinace kol 16“ a 18“ (v případě kombinace kol se liší pouze emise)
Údaje v závorce platí pro sedmimístné provední, pokud se liší. Pokud si klient objedná motor s úspornými pneumatikami (označeny hvězdičkou), nejsou poté pro tato vozidla již homologována kola větších rozměrů (větší rozměry nebudou v TP).
16“ a 17“ kola budou z výroby standardně vybavena úspornými pneumatikami, což je nutné brát v úvahu také při zvažování potřebných maximálních hmotností přívěsů či jízdní soupravy.

(1)

Označení Blue Lion odlišuje verze automobilů s nejnižšími emisemi CO2.
Spotřeba paliva uvedená v tabulce odpovídá hodnotám, které jsou certiikované Evropskou Unií a jsou v souladu s evropskými předpisy vztahujícími se na všechny výrobce osobních automobilů prodávaných v Evropě.
Uvedené hodnoty Vám umožní porovnat vozidla a pomohou Vám s výběrem.
• Spotřeba ve městě je získána testováním vozidla na 4 km dlouhé trase vedoucí centrem města.
• Mimoměstské spotřeby bylo dosaženo v testu na 7 km dlouhé trati mimo městskou aglomeraci.
• Kombinovaná spotřeba odpovídá kombinaci spotřeby ve městě a mimo město, tedy na kombinované 11 km dlouhé trati.
Výše zmíněné hodnoty jsou získány za přísných zkušebních podmínek (konstantní teplota, hmotnost i vlastnosti zkušební stanice, atd.)
a proil testovacího řidiče odpovídá klidné jízdě. Zhoršené povětrnostní podmínky, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče
(i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozidla, to vše může vést k rozdílné spotřebě oproti uvedeným hodnotám.
Popis odpovídá modelovému roku 2016.
P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny,
výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.
Akční ceny jsou platné od 1. 3. 2017.
Akční nabídku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele.
P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.
Akční nabídka je vytvořena ve spolupráci společnosti P Automobil Import s.r.o. a její sítě participujících koncesionářů.

www.peugeot.cz

ALLURE = ACTIVE +

• Hliníková kola 17” Quark
• Navigační systém WIP Nav+ s barevnou výsuvnou obrazovkou
• Head-up displej + impulzní ovladače
• Pack VIDITELNOST 2 = Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko + Elektricky sklopná
vnější zpětná zrcátka
• Zadní parkovací asistent
• Hliníkový pack = hliníkové prahy předních dveří, stříbrné ozdobné střešní lišty
• Prosklená střecha Cielo s elektrickou clonou
• LED stropní světélko, osvětlení prostoru pro nohy cestujících vepředu, osvětlená zrcát•
•

ka ve slunečních clonách, dvě světélka pro druhou řadu sedadel (pro 3. řadu sedadel
v případě sedmimístné verze)
Sportovní kožený volant nastavitelný výškově i osově
Sedmimístné provedení

ACTIVE

• ABS, ESP, ASR, REF, EVA
• Regulátor a omezovač rychlosti
• Hliníková kola 16” Eris
• Celodenní svícení (LED světla)
• Pack VIDITELNOST 1 = Automatické stěrače + Automatické světlomety
+ Funkce doprovodného osvětlení
• Dvouzónová automatická klimatizace s aktivním uhlíkem
• WIP Bluetooth = Rádio s CD úroveň 2 + MP3 + 6 reproduktorů + ovládání
pod volantem + HF Bluetooth + zásuvka USB + vstup jack + displej typu C
• Elektrická a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
• Boční lišty v barvě karoserie + chromované zdobení skel bočních dveří
• Zpětné zrcátko pro kontrolu dětí + sklopné stolečky na zadní straně opěradel
předních sedadel
• 3 samostatná sedadla v druhé řadě, posuvná, sklopná do rovné podlahy
• Příplatek: Sedmimístné provedení (2 samostatná sedadla ve 3. řadě)

