Peugeot 5008
Цена на возилото

Вид на гориво

Моќност
(kw)/(kc)

Зафатнина

Менувач

Цена со
ДДВ (EUR)

Цена со ДДВ
(MKD)

бензин

96/130

1199

мануелен(6)

26.650

1.646.970

1,2 PureTech STOP&START

бензин

96/130

1199

мануелен(6)

27.650

1.708.770

1,2 PureTech STOP&START EAT8

бензин

96/130

1199

автоматски(8)

30.400

1.878.720

1,6 PureTech STOP&START EAT8

бензин

133/180

1598

автоматски(8)

32.960

2.036.928

1,5 BlueHDI STOP&START

дизел

96/130

1499

мануелен(6)

30.200

1.866.360

1,5 BlueHDI STOP&START EAT8

дизел

96/130

1499

автоматски(8)

32.900

2.033.220

1,2 PureTech STOP&START

бензин

96/130

1199

мануелен(6)

30.400

1.878.720

1,2 PureTech STOP&START EAT8

бензин

96/130

1199

автоматски(8)

33.050

2.042.490

1,6 PureTech STOP&START EAT8

бензин

133/180

1598

автоматски(8)

35.050

2.166.090

1,5 BlueHDI STOP&START

дизел

96/130

1499

мануелен(6)

32.820

2.028.276

1,5 BlueHDI STOP&START EAT8

дизел

96/130

1499

автоматски(8)

34.950

2.159.910

1,6 PureTech STOP&START EAT8

бензин

133/180

1598

автоматски(8)

37.740

2.332.332

1,5 BlueHDI STOP&START

дизел

96/130

1499

мануелен(6)

35.500

2.193.900

1,5 BlueHDI STOP&START EAT8

дизел

96/130

1499

автоматски(8)

37.640

2.326.152

2,0 BlueHDI START&STOP EAT8

дизел

130/177

1997

автоматски(8)

40.600

2.509.080

дизел

130/177

1997

автоматски(8)

44.760

2.766.168

ACCESS
1,2 PureTech STOP&START
ACTIVE

ALLURE

GT-Line

GT
2,0 BlueHDI START&STOP EAT8

* Описот на моделот е информативен.
* Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

Важи од 03-2020

СЕРИСКА ОПРЕМА
5008 ACCESS

5008 ALLURE ( ACIVE+ )

• ABS+CDS+ASR+AFU+REF+Hill assist
• 6 Воздушни перничиња (предни / странични / завеси)
• Мануелен клима уред со дополнителни команди назад
• 3 независни седишта во втор ред со Isofix прицврстувачи (x3)
• Препознавање на сообраќајни знаци за ограничување
• Темпомат со ограничувач на брзина
• Предупредување за предолго возење
• Сензор за мерење на надворешна температура
• Сет за поправка на пневматици
• Систем за индиректно следење на притисок во пневматик
• Варијабилен серво управувач подесив по висина и длабочина
• Централно заклучување со далечинско управување
• Електрични подигнувачи на предни и задни стакла
• Peugeot i-Cockpit®со дигитален 12,3"TFT возачки екран во боја
• LCD екран на патен компјутер во бела боја
• Електрична сопирачка за паркирање
• Автоматско заклучување на вратите при брзина поголема
од 10km/h
• Механичко подесување на возачкото седиште по висина
• Преден наслон за раце со климатизирана остава
• Радио уред RD6 со 6 завучника, MP3, USB, Bluethoot
handsfree и мултифункционален управувач
• Управувач преслечен во TEP кожа
• Електрично подесување на ретровизори со грејачи и со
интегрирани LED трепкачи
• Облоги на инструментната табла и врати со карбон декор
• Затемнети стакла
• Предни халогени фарови со LED дневни светла
• 3D LED задни светла
• 3 приклучока 12V
• Бришач за дадниот ветробран активен при возење назад
• Хром детал на предниот браник кај ладилникот
• Хромирана украсна лајсна на задниот браник
• Челични тркала "MIAMI" со раткапни и пневматик 215/65R17
• Сет за поправка на пневматик

• Предни сензори за помош при паркирање
• Украсна лајсна од нерѓосувачки челик во долниот дел
на вратите
• Металик-сива украсна лајсна на долниот дел на предниот
и задниот браник
• LED амбиентално осветлување во внатрешниот дел
• Дополнително затемнети задни стакла и заден ветробран
• Електрично преклопливи странични ретровизори
• Интегрирани LED трепкачи на надворешните ретровизори
со осветлување за лесен пристап кон возилото
• Седишта во комбинација TEP кожа/ткаенина
• Подесување на лумбардниот дел на возачкото седиште
• Склопливо совозачко седиште во форма "flat folding"
• Mirror Screen функција
• Wi-Fi поврзување
• Облоги на инструментната табла и вратите од "Piedimonte"
• 18" DETROID алуминиумски наплатки со пневматик 225/55R18

5008 ACTIVE ( ACCESS+)
• Предни светла за магла со хромиран дел
• Автоматска клима во две зони
• Систем за предупредување за ненамерно преминување
полна лента (LDW)
• Повеќенаменски екран на допор од 8" со пиано копчиња
двоен радио тунер RCC
• Механичко подесување на совозачкото седиште по висина
• Заден сензор за помош при паркирање
• 17" CHICAGO алуминиумски наплатки со пневматик 215/65R17
• Пакет видливост: автоматско вклучување на средни светла и
бришачи, монохроматски внатрешен ретровизор, "follow
me home" функција

5008 GT-Line ( ALLURE+)
• Сет за поправка на пневматик
• GT изглед на предниот браник со хромирана предна маска
• Капаци на надворешните ретровизори во црна Perla Nera
• Надолжни алуминиумски кровни шини
• Хромирани украсни издувни цевки
• Хромирани лајсни на страничните стакла
• Кров во сјајно црна боја "Black Diamond"
• Спортски алуминиумски педали со потпирач за нога
од алуминиум
• Зажиени детали на инструментната табла
• Предни и задни платнени патосници GT line
• Напреден систем за внимателност на возач
• Активен систем за задржување на возилото во патна лента
• Систем за следење на мртов агол (ABSD)
• Автоматско вклучување и исклучување на долги светла(HBA)
• Предни иноксни прагови
• Интегрирани LED трепкачи на надворешните ретровизори
со проекција на Peugeot амблем
• Full LED предни светла
• LED предни зветла за магла со дополнително осветлување
• Седишта во комбинација TEPкожа/ткаенина "Imila"
• Внатрешна кровна облога во црна мистрал боја
• Спортски управувач со хромиран GT line додаток
• Peugeot i-Cockpit amplifu - BOOST и RELAX можност за
менување на јачината на амбиенталното осветлување,
избор на еден од три понудени мириси
• Driver Sport Pack - проактивна педала за гас, спортски и
погласен звук на моторот, спортски серво управувач,
спортска промена на степени на пренос

5008 GT ( GT-line+ )
• Камера за помош при паркирање назад 180° степени поглед
• 19" BOSTON алуминиумски наплатки со пневматик 235/50R19
• Систем Peugeot Open&Go (безконтактно)
• Хромирани капаци на надворешните ретровизори од хром
• Рамка на предна решетка во сјајно црна боја
• Внатрешни детали од хром
• 3D навигационен уред
• Седишта во комбинација TEP кожа/Alcantara
• Спортски управувач со хромиран GT додаток
* Описот на моделот е информативен.
* Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
5008 ACCESS

WY14
ZE15
AN01
ZHBA
ZHBD

Бела Blanc Banquise
Металик бои : светло сива Artense, темно сива Paltinium, сива Amazonite, црна Nera, сина Bourrasque, сина Crystal
Бела Perla Nacre (трослојна боја)
Задни сензори за помош при паркирање
Предни светла за магла
Две дополнителни преклопливи седишта во 3 ред
Резервно тркало со намалени димензии
17" CHICAGO алуминиумски наплатки + резервно тркало со намалени димензии

5008 ACTIVE
Бела Blanc Banquise
Металик бои : светло сива Artense, темно сива Paltinium, сива Amazonite, црна Nera, сина Bourrasque, сина Crystal
Бела Perla Nacre (трослојна боја)
JD20 Кров сјајно црна боја - "Black Diamond" (не е достапно со 9VM0)
WY15 Камера за помош при паркирање назад, 180° степени поглед, Mirror Screen
WY16 Предни паркинг сензори за помош при паркирање
WY17 Камера за помош при паркирање назад, 180° степени поглед, со вклучен преден паркинг сензор, Mirror Screen
D382 Високо-еластична мрежа за осигурување на товар во багаженниот дел
Grip Control + HADC помош при движење на нагорнина, (со 18" LOS ANGELES алуминиумски фелни, со пневматик M+S и челично резервно
UF02
тркало со намалени димензии)
Пакет сигурност: систем за автоматско кочење во град во случај на опасност (AEB) со благовремено предупредување на можен судар
ZV19
(FCW)
WL3F 3D навигација, препознавање гласовни команди, видео излез
AN01 Две дополнителни преклопливи седишта во 3 ред
WP29 Индукционен полнач за мобилен телефон
YD04 Отклучување и стартување без употреба на клуч Peugeot Open&Go
VD09 Дополнително затемнети задни стакла и заден ветробран
WACM Предни седишта со вградени грејачи
HU13 Електрични преклопливи ретровизори со интегрирани LED трепкачи и осветлување за лесен пристап кон возилото
KK02 Надолжни алуминиумски кровни носачи
OK02 Стаклен панорамски со функција за отаварње и амбиентално осветлување
ZHBD Челично резервно тркало со намалени димензии
ZHBG 18" DETROID алуминиумски наплатки + резервно тркало со намалени димензии
WL3C Mirror Screen, препознавање гласовни команди, видео излез
Пакет "STYLE" : Капаци на надворешните ретровизори во хром изглед, хромирани лајсни на страничните стакла, дополнително затемнети
STYLE задни стакла и заден ветробран, монограм "STYLE" на вратите, надолжни алуминиумски кровни носачи, електрични преклопливи
ретровизори со интегрирани LED трепкачи и осветлување за лесен пристап кон возилото

5008 ALLURE

JD20
AN01
WY17
WY18
D382
UF02
ZE17
ZV13

ZV20
AB08
WP29
ZV17

Бела Blanc Banquise
Металик бои : светло сива Artense, темно сива Paltinium, сива Amazonite, црна Nera, сина Bourrasque, сина Crystal
Бела Perla Nacre (трослојна боја)
Кров сјајно црна боја - "Black Diamond" (не е достапно со 9VM0)
Две дополнителни преклопливи седишта во 3 ред
Камера за помош при паркирање назад, 180° степени поглед, со вклучен преден паркинг сензор, Mirror Screen
Предна и задна камера за помош, 360° степени поглед, преден сензор за помош, Mirror Screen, препозвавање гласовни команди и видео
излез, Park Assist - полуавтоматско странично паркирање
Високо-еластична мрежа за осигурување на товар во багаженниот дел
Grip Control + HADC помош при движење на нагорнина, (со 18" LOS ANGELES алуминиумски фелни, со пневматик M+S и челично резервно
тркало со намалени димензии)
Peugeot Full LED предни светла, LED светла за магла со функција за дополнително осветлување, GT изглед на предниот браник со
хромирана предна маска
Пакет " помош за возач" - систем за автоматско кочење во случај на опасност (AEB),со благовремено предупредување на можен судар
(FCW), адаптивен темпомат со функција STOP (само со автоматски менувач)
Пакет сигурност плус : систем за автоматско кочење во случај на опасност (AEB),со благовремено предупредување на можен судар (FCW),
систем за мртов агол, активен систем за задржување на возилото во патна лента, автоматско вклучување и исклучување на долги
светла(HBA)
Аларм со суперзаклучување
Индукционен полнач за мобилен телефон
Пакет удобност плус : адаптивен темпомат со функција STOP, систем за мртов агол, активен систем за задржување на возилото во патна
лента, автоматско вклучување и исклучување на долги светла (само кај автоматски менувач 1.5BlueHDI 130kc и 1.6PureTech 180kc)

YD04 Отклучување и стартување без употреба на клуч Peugeot Open&Go
MO02 Отварање на багажниот дел без употреба на клуч
WABC Вградени масажери во предните седишта (5 програми), предни седишта со вградени грејачи
WABA Предни седишта со вградени грејачи
WABE
WABD
КК02
OK02
ZHBG
ZHCB
WL3F

Возачко седиште со електрично подесување и со меморија (2 позиции), со масажер во лумбардниот дел, предни седишта со вградени
грејачи
Возачко седиште со електрично подесување и со меморија (2 позиции со 8 канали), предни седишта со вградени грејачи
Надолжни алуминиумски кровни носачи
Стаклен панорамски со функција за отаварње и амбиентално осветлување
Челично резервно тркало со намалени димензии
19" WASHINGTON алуминиумски наплатки со пневматик 235/55R19 + резервно тркало со намалени димензии
3D навигација, препознавање гласовни команди, видео излез

ЦЕНА во EUR

0,00
500,00
950,00
260,00
200,00
900,00
120,00
700,00
ЦЕНА во EUR

0,00
500,00
950,00
400,00
630,00
200,00
830,00
200,00
980,00
300,00
1370,00
900,00
150,00
450,00
160,00
280,00
200,00
250,00
1500,00
120,00
620,00
500,00
400,00
ЦЕНА во EUR

0,00
500,00
950,00
400,00
900,00
300,00
510,00
200,00
500,00
1160,00
600,00
800,00
380,00
150,00
1150,00
450,00
800,00
910,00
280,00
1500,00
980,00
250,00
1500,00
120,00
520,00
1050,00

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА
5008 ALLURE

ЦЕНА во EUR

UN02 FOCAL 515W Hi-Fi систем

990,00
1140,00

CROSSWAY

OPQR Седишта преслечени со природна кожа "Claudia"

Пакет "CROSSWAY" : Капаци на надворешните ретровизори во хром изглед, надолжни алуминиумски кровни носачи, кров сјајно црна боја
- "Black Diamond", монограм "CROSSWAY" на вратите, предни иноксни прагови "CROSSWAY", спортски алуминиумски педали со потпирач
за нога, управувач "CROSSWAY", седишта TEP/алкантара, комплет платнени патосници "CROSSWAY", Grip Control + HADC помош при
движење на нагорнина, (со 18" LOS ANGELES алуминиумски фелни, со пневматик M+S 225/55R18

ENFY Делови на инструментната табла од текстил

5008 GT - line
Бела Blanc Banquise

120,00
ЦЕНА во EUR
0,00

Металик бои : светло сива Artense, темно сива Paltinium, сива Amazonite, црна Nera, сина Bourrasque, сина Crystal

500,00

Бела Perla Nacre (трослојна боја)

950,00

WY17 Камера за помош при паркирање назад, 180° степени поглед, со вклучен преден паркинг сензор, Mirror Screen

Предна и задна камера за помош, 360° степени поглед, преден сензор за помош, Mirror Screen, препозвавање гласовни команци и видео
излез, Park Assist - полуавтоматско странично паркирање
Grip Control + HADC помош при движење на нагорнина, (со 18" LOS ANGELES алуминиумски фелни, со пневматик M+S и челично резервно
UF02
тркало со намалени димензии)

WY18

ZV17

1500,00

Пакет удобност плус : адаптивен темпомат со функција STOP, систем за мртов агол, активен систем за задржување на возилото во патна
лента, автоматско вклучување и исклучување на долги светла (само кај автоматски менувач 1.5BlueHDI 130kc и 1.6PureTech 180kc)

300,00
510,00
500,00
570,00

YD04 Отклучување и стартување без употреба на клуч Peugeot Open&Go

450,00

AB13 Аларм со суперзаклучување

380,00

WP30 Индукционен полнач за мобилен телефон

200,00

MO02 Отварање на багажниот дел без употреба на клуч

750,00

WABA Предни седишта со вградени грејачи

Возачко седиште со електрично подесување и со меморија (2 позиции), со масажер во лумбардниот дел, предни седишта со вградени
грејачи
WABC Вградени масажери во предните седишта (5 програми), предни седишта со вградени грејачи
WABE

WABD Возачко седиште со електрично подесување и со меморија (2 позиции со 8 канали), предни седишта со вградени грејачи
AN01 Две дополнителни преклопливи седишта во 3 ред
OK02 Стаклен панорамски со функција за отаварње и амбиентално осветлување

280,00
1500,00
800,00
980,00
900,00
1500,00

ZHBU Челично резервно тркало со намалени димензии

120,00

ZHBR 19" NEW YORK алуминиумски наплатки со пневматик 235/55R19 + резервно тркало со намалени димензии

120,00

UN02 FOCAL 515W Hi-Fi систем
WL3F 3D навигација, препознавање гласовни команди, видео излез
D382 Високо-еластична мрежа за осигурување на товар во багаженниот дел
0P8D

Пакет кожа : Седишта прслечени со природна кожа, предни седишта со вградени грејачи, електрично подесива функција на масажа во
лумбалдниот дел

5008 GT
Бела Blanc Banquise
Металик бои : светло сива Artense, темно сива Paltinium, сива Amazonite, црна Nera, сина Bourrasque, сина Crystal
Бела Perla Nacre (трослојна боја)
Предна и задна камера за помош, 360° степени поглед, преден сензор за помош, Mirror Screen, препозвавање гласовни команди и видео
излез, Park Assist - полуавтоматско странично паркирање
Grip Control + HADC помош при движење на нагорнина, (со 18" LOS ANGELES алуминиумски фелни, со пневматик M+S и челично резервно
UF02
тркало со намалени димензии)

WY18

ZV17

Пакет удобност плус : адаптивен темпомат со функција STOP, систем за мртов агол, активен систем за задржување на возилото во патна
лента, автоматско вклучување и исклучување на долги светла (само кај автоматски менувач 1.5BlueHDI 130kc и 1.6PureTech 180kc)

990,00
1050,00
200,00
2200,00
ЦЕНА во EUR
0,00
500,00
950,00
510,00
500,00

570,00

AB13 Аларм со суперзаклучување

380,00

WP30 Индукционен полнач за мобилен телефон

200,00

MO02 Отварање на багажниот дел без употреба на клуч

450,00

WABA Предни седишта со вградени грејачи

280,00

Возачко седиште со електрично подесување и со меморија (2 позиции), со масажер во лумбардниот дел, предни седишта со вградени
WABE
грејачи
OK02 Стаклен панорамски со функција за отаварње и амбиентално осветлување

1500,00
1500,00

ZHBR 19" NEW YORK алуминиумски наплатки со пневматик 235/55R19 + резервно тркало со намалени димензии

120,00

UN02 FOCAL 515W Hi-Fi систем

990,00

D382 Високо-еластична мрежа за осигурување на товар во багаженниот дел

200,00

Пакет кожа : Седишта прслечени со природна кожа, предни седишта со вградени грејачи, електрично подесива функција на масажа во
0P8D
лумбалдниот дел
EN66 Облоги на инструментната табла и вратите од храстово дрво

* Описот на моделот е информативен.
* Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

2200,00
220,00

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
БЕНЗИН

Надворешни димензии

Технички карактеристики

PureTech 130
S&S BVM6

PureTech 130
S&S EAT8

Ширина со отворени/затворени ретровизори (mm)

1,844 / 2,098

Висина/со кровни шини (mm)

1,640 / 1,646

BlueHDI 177
S&S EAT8

926 / 875

Преден / заден препуст (mm)

1,593 / 1,601

Преден / заден траг (mm)
Радиус на ротација (m)

11,2

Број на места за седење

5 или 7 (со опција)
915 / 912 / 820 (847 / 843 / 820)

Ширина и висина на лактовите напред/назад (mm)

1 487 / 1 505 / 1 264

Преден/заден простор во виснина на рамена (mm)

1 453 / 1 432 / 1 198
1 153 / 345

Должина на багажниот дел од 2 до 3 ред седишта (mm)

1,053

Ширина на багажникот (L)
Висина на багажникот до плафон (mm)

553 / 931 (895)

Зафатнина на багажникот min/max (L)

780 / 1 940
38
56

Капацитет на резервоар за гориво (L)

Маса и
носивост

BlueHDI 130
S&S EAT8

2.840

Меѓуосовинско растојание (mm)

Вкупна зафатнина на товар во патничкиот дел

Тежина на празно возило (kg)

1.315

1.317

1.365

1.365

1.380

1.530

Најголема дозволена маса (kg)

2.120

2.130

2.160

2.190

2.200

2.280

Влечна маса на приколка (kg)

1.100

1.000

1.350

1.300

1.100

1.500

Бензин

Гориво

Мотори

BlueHDI 130
S&S BMV6

4.641

Должина (mm)

Висина од седечкиот дел до кров напред/назад (mm)

Внатрешни димензии

ДИЗЕЛ
PureTech 180
S&S EAT8

Зафатнина (cm3)

1199

Број на цилиндри

3 во линија

Дизел
1598

1499

4

Број на вентили по цилиндар
Моќност (kW/kc)
Најголем вртежен момент (Nm)

1997

4 во линија

96/130

96/130

133/180

96/130

96/130

130/177

230/1750

230/1750

250/1750

300/1750

300/1750

400/2000

Директно

Максимална брзина (km/h)

188

188

206

192

192

208

Забрзување 0 - 100 km/h (s)

10,9

10,4

9,2

11,1

11,8

9,2

Тип на менувач

Пневматици

Сопирачки и
потпирање

Перформанси и
потрошувачка

EURO 6.2

Тип на вбризгување

Менувач

Норма за заштита на околината

1.000 m од место (s)
Потрошувачка (град/отв./ком.) (l/100 km/h)
Емисија CO2 (g/km)

Број на степени на пренос

30,9

31,2

29,3

31,3

32,8

30,2

6,4 / 4,9 / 5,4

6,4 / 4,9 / 5,5

7,8 / 5,3 / 6,1

4,7 / 3,8 /4,2

4,4 / 3,9 /4,1

5,5 / 4,4 / 4,8

117

120

129

105

108

129

Мануелен

Автоматски

Автоматски

Мануелен

Автоматски

Автоматски

6

8

8

6

8

8

Вентилирачки дискови

Предни сопирачки

Дискови со лебдечки дебеломер

Задни сопирачки
Предно потпирање

Независно потпирање pseudo McPherson, спирални пружини и хидраулични амортизери

Задно потпирање

Полукрута осовина со издолжени рамена, спирални пружини и хидраулични амортизери

Димензии на пневматици

215/65 R17

215/65 R17

215/65 R17

215/65 R17

215/65 R17

225/55 R18

225/55 R18

225/55 R18

225/55 R18

225/55 R18

225/55 R18

235/55 R19

235/55 R19

235/55 R19

235/55 R19

235/55 R19

235/55 R19

* Описот на моделот е информативен.
* Еуроимпекс го задржува правото на промена на цените, техничките карактеристики и опремата без претходна најава.

