PEUGEOT 5008 GT 2.0 BlueHDi 180 EAT6
VF3MJAHWWHL050881

Serijska oprema
Električna parkirna zavora z sistemom za pomoč pri speljevanju
Kromirani dekorativni izpušni cevi na zadnji strani vozila
Opozorilo za prekoračitev časa vožnje brez postanka
Zložljivi in električni stranski ogledali z spremljevalno osvetlitvijo
Prepoznavanje prometnih znakov in možnost predlaganje hitrosti
LED 'Lion Spotlight'
Opozorilo pri nenamerni spremembi voznega pasu
Streha 'Black Diamond' (streha v barvi Noir Perla)
Električno odpiranje prednjih in zadnjih stekel s sekvenčnim pomikom in
Obloga stropa črna Mistral
zaščito proti priprtju
Pokrovi stranskih ogledal v barvi Črna Perla Nera
Trije posamični sedeži v drugi vrsti (z ISOFIX pritrdišči za otroške sedeže)
Krom obroba na stranskih steklih (spodaj)
Vzdolžni strešni nosilci iz aluminija
Dinamične funkcije vozila (paket Driver Sport)
Notranja osvetlitev LED :
Moč ambientne osvetlitve in animacijo na zaslonu
Samodejni brisalniki za dež
Nastavitve zvočnega ambienta
Dvopodročna samodejna klimatska naprava
Sproščanje dišave po prostoru
Sovoznikov sedež nastavljiv po višini
Večtočkovno masažo (ob nakupu masažnega paketa)
Zaključki stranskih vrat spodaj iz nerjavega jekla
Počivalo za nogo in pedala iz aluminija
Zaščita na sprednjem in zadnjem odbijaču v sivi barvi
Zaščita pragov prednjih vrat iz nerjavnega jekla
Vstavki na armaturni plošči in stranskih oblogah vrat 'Brumeo'
Radio z dvojnim sprejemnikom NAC (USB, MP3, Bluetooth, Mirror
Spremljevalna osvetlitev v stranskih zunanjih ogledalih
Screen)
Mizice v drugi vrsti sedežev, senčniki in varnostno zaklepanje
Navigacijski sistem 3D
Dodatno temnjena stranska stekla zadaj
Kamera za vzvratno vožnjo s prikazom pogleda vzvratno na zaslonu
Voznikov sedež nastavljiv v ledvenem delu in po višini
na dotik
Prednji žarometi 'Peugeot Full LED Technology'
Kromirani pokrovi stranskih ogledal
Luči za meglo LED z funkcijo osvetljevanja ovinka
Prostoročni vstop v vozilo in zagon motorja
Active Safety Brake z opozorilom za varnostno razdaljo
Volan v perforiranem zrnastem usnju z letvicami v videzu
Sistem za nadzor mrtvega kota
kromanega jekla in značko 'GT'
Opozorilo za utrujenost voznika
Oblazinjenje v kombinaciji TEP & Alcantara®
Aktivni opozorilnik na nenamerno menjavo prometnega pasu
19" ALU platišča 'Boston' + komplet za popravilo predtre
samodejni preklop med dolgimi in kratkimi lučmi
pnevmatike

Opcijska oprema:

CENA OSNOVNEGA VOZILA brez opcij

AN01 –Dva dodatna sedeža v tretji vrsti (830€)
OK02 – Panoramsko strešno okno z zastorom (1.050€)
UF02 – grip Control (280€)
WABE – Električni in masažni paket (1.300€)
WY18 – Mestni paket 2 (490€)
ZV17 – Vstavki na armaturi Alcantara (500€)
N9M6 – Posebna barva bela Nacre (750€)

37.588,00 €
CENA TESTNEGA VOZILA z opcijami

Cena opcij: 5.200,00 €
Cena po ceniku: 42.788,00 €
CENA TESTNEGA VOZILA za končno stranko

39.434,66 € *
* Cena velja ob nakupu s Peugeot Financiranjem.
Ponudba velja do 31.08.2018

PEUGEOT 5008 GT 2.0 BlueHDi 180 EAT6
2.0l BlueHDi 180 S&S EAT6
DW10FC / AM6III STTa Euro 6

SPLOŠNO

Prostornina (cm3)
Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min)
Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min)
Menjalnik

Pnevmatike

ZMOGLJIVOSTI

Največja hitrost (km/h)

samo z voznikom /

Pospeški (sekunde)

s polovico dovoljene obremenitve

• 1000 m z mesta
• 0 do 100 km/h

1997
133 (180) / 3750
400 / 2000
EAT6 III
6 stop. Avtomatski
225/55 R18 V(2)
(3)
235/50 R19 V
208
30,3 / 31,4
9,1 / 10,2

Odzivnost (sekunde)
• 80 do 120 km/h v predzadnji prestavi
• 80 do 120 km/h v najvišji prestavi

PORABA GORIVA IN
EMISIJE

ECE - poraba pri mestni vožnji (l/100 km)
EUDC - poraba pri izvenmestni vožnji (l/100 km)
Kombinirana poraba (l/100 km)
Emisije CO2 (g/km)
Dušikovi oksidi (NOx)
Emisija trdnih delcev (dizelski motorji)
Število trdnih delcev (dizelski motorji)
Prostornina posode za gorivo (l)

DIMENZIJE (m)

Skupna dolžina
Širina karoserije v predelu kljuk / zložena / razprta zun. ogledala
Višina vozila, pripravljenega za vožnjo (s polnimi posodami tekočin)*
Medosna razdalja
Previs spredaj / previs zadaj
Kolotek spredaj / Kolotek zadaj na sredini kolesa (na tleh)

PRTLJAŽNIK

Prostornina prtljažnika po VDA 210 (dm3) / tekočinski litri (l)

TEŽA (kg)

Masa praznega vozila (s polnimi posodami tekočin)

AERODINAMIKA

Površina zračnega upora SCx (m²)

5,8 / 6,6 (v načinu Drive)
5,5
4,4
4,8
124
0,066
0,00004
0,03
53
4,641
1,844 / 1,906 / 2,098
1,646
2,84
0,926 / 0,875
1,593 / 1,601 pri 17" - 1,579 / 1,587 pri 18" - 1,601 / 1,610 pri 19"
780 dm3 / 1060 litara
1.530
0,84

