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YENİ PEUGEOT SUV 5008

Yeni PEUGEOT 5008 SUV avtomobilini təqdim edirik: 7 oturacaq,  cəsarətli, yüksək texnologiyalı və 
yüksək performanslı oturacaqları olan böyük yolsuzluq avtomobili. Onun təkmilləşdirilmiş PEUGEOT 
I-Cockpit-li sürücü oturacağı və ən yüksək səviyyəli xüsusiyyətləri biznes istifadəçilərinin 
ehtiyaclarına cavab verən yüksək komfort və möhtəşəm tur avtomobilinin performansını təklif edir.

CƏSARƏTLİ DİZAYN

Yeni PEUGEOT 5008 7 nəfərlik SUV avtomobili təkmilləşdirilmiş 
müasirlik və cəlbedicilik üçün idman, zərif və incə üslubu özündə 
birləşdirir.
Ön tərəfdə o, incə qanadlarla uzadılmış yeni çərçivəsiz damalı 
radiator barmaqlığı, eləcə də markanın işıqlandırma imzası olan 
LED və ya Tam LED fənərləri ilə öyünür.
Faraların xəttindən arxa spoyler-küləkliyə doğru xrom əlavə 
onun dinamik və idman siluetini bir daha vurğulayır.
Arxada, xarakterik 3D işıqları və dönmə göstəriciləri daxil 
olmaqla yeni Full LED işıqları parlaq qara zolağın uclarından 
möhtəşəm şəkildə uzanır.



GÜCLƏNDİRİLMİŞ TEXNOLOGİYA
Yenilikçi və erqonomik, modernləşdirilmiş PEUGEOT i-Cockpit® idarəetmə mövqeyi təkmilləşdirilmiş 
idarəetmə üçün yığcam sükan çarxına və yeddi "Dəyişdirici açara" malikdir. Biznes istifadəçilərinin 
ehtiyaclarını ödəmək üçün yenidən dizayn edilmiş yeni 10 düymlük HD mərkəzi sensor ekranı və yüksək 
dəqiqlikli displeydə yeni 12,3 düymlük rəqəmsal alətlər panelini özündə birləşdirir, tam konfiqurasiya edilə 
bilən və fərdiləşdirilə bilən bu ekranlar sizə əsas sürücülük parametrlərinə, gözlərinizi yoldan çəkmədən 
nəzarət etməyə imkan verir. AGR sertifikatlı oturacaqların rahatlığından və FOCAL® premium Hi-Fi səs 
sisteminin keyfiyyətindən həzz alaraq smartfonunuzu mərkəzi konsolun xüsusi bölməsinə qoyun və onu 
simsiz doldurmağa başlayın.

BLACK PACK (QARA PAKET) İLƏ DAHA DA TƏSİR EDİCİ

Yeni PEUGEOT SUV 5008 istəyə bağlı olaraq ən yüksək avadanlıq səviyyəsi ilə təklif edilən və özü ilə zərif 
tünd rəngli əlavələr gətirən "Qara Paket" ilə daha xarizmatik və dinamik görünüş nümayiş etdirir. 
Çərçivəsiz ön radiator barmaqlığı və “Aslan” loqosu “Tünd xrom” olaraq daha da idman görünüşü 
qazanır. PEUGEOT 5008 və GT loqoları ilə tavan barları atlaz qara rəngli olaraq yerləşdirilib. Spoyler, ön 
qanadın astarları, tavan və spoyler astarları, eləcə də arxa bamperin altlığı parlaq qara rəngi ilə seçilir.



ÖNƏ ÇIXIN

Xarakterik dizayn kodlarını özündə birləşdirən və marka imzasını 
daşıyan "aslan dişi" gündüz faraları ilə ilk göz təmasında  belə 
nəzərə çarpan fənərlər giriş səviyyəsindən LED texnologiyası ilə 
təchiz edilib. Bu fərqli dizayn effektiv işıqlandırma, görüntü və 
təhlükəsiz sürməni təmin edir.

TEXNOLOGİYALARDAN KƏNARA ÇIXA BİLMƏ

Biznes müştəriləri üçün yeni PEUGEOT 5008 SUV: kompakt sükan, yeni alətlər 
paneli və tutumlu sensor ekranlı modernləşdirilmiş Peugeot I- Cockpit®



GENİŞ DAXİLİ HƏCM

Yeni PEUGEOT SUV 5008 olduqca geniş daxili məkan təklif edir. Ağıllı 
şəkildə dizayn və tətbiq edilmiş daxili arxitektura oturacaqlar arasında 
demək olar ki, qeyri-məhdud və modulyar bir məkan təklif edir. Bundan 
əlavə, sadə ayaq hərəkəti ilə asanlıqla açılan və bağlanan yük qapısı 
böyük baqaj bölməsinə asan girişi təmin edir.

SÜRÜŞ VƏZİYYƏTİNDƏ TƏKMİLLƏŞMİŞ TEXNOLOGİYA

Modernləşdirilmiş, innovativ və erqonomik PEUGEOT i-Cockpit® ilə sürücülük hisslərinizi artırın 
və sürücülük təcrübənizi maksimuma çatdırın. Yeni PEUGEOT SUV 5008; Kompakt sükan, 7 
piano düyməsi tipində açar, yeni 10 düymlük mərkəzi HD sensorlu ekranı, unikal sürücülük 
təcrübəsi və rahat idarəetmə üçün təkmilləşdirilmiş rəqəmsal alətlər ekranı ilə təchiz edilmişdir. 
Beləliklə, siz bütün əsas funksiyalara daxil ola və gözlərinizi yoldan ayırmadan gəzintidən həzz 
ala bilərsiniz.



YENİ ALƏTLƏR PANELİ 

Daha dolğun qara rəng və daha yaxşı kontrastla, yeni fərdiləşdirilə və konfiqurasiya edilə bilən, 
12,3 düymlük rəqəmsal alətlər paneli daha yaxşı ekran keyfiyyətini və sürətli refleksiya üçün 
sürücü tərəfindən seçilmiş məlumatın optimallaşdırılmış oxunmasını təmin edir.

BAĞLANTI
Sizi tam rahatlıqla istiqamətləndirmək üçün yeni oxuna bilən və həssas 10 düymlük HD sensor 
ekran səs tanınması ilə qoşulmuş naviqasiya paketi ilə birləşdirilmiş və TomTom Services tərəfindən 
cari nəqliyyat vəziyyəti və sürət kameraların təyini sistemləri ilə təchiz edilmişdir. Mirror Screen 
funksiyasından istifadə edərək uyğun tətbiqlərinizi toxunma ekranında istifadə edin.



YÜKSƏK SƏMƏRƏLƏLİYƏ SAHİB OLAN MÜHƏRRİKLƏR

İstifadəsi asan xarakteristikası ilə yeni PEUGEOT SUV 5008 üstün SUV performansı və rahatlıq səviyyəsi 
təklif edir. Onlar ən son Avro normalarına uyğun PureTech benzin və BlueHDi dizel mühərrikləri ilə təchiz 
olunub, eyni zamanda, hər biri “Stop & Start” texnologiyasına malikdir.

Yeni PEUGEOT SUV 5008, EAT8 tam avtomatik transmissiya ilə təchiz edilmiş, yüksək səmərəli 
mühərriklər, optimallaşdırılmış çəki və qısa dönmə bucağı ilə canlı, çevik və qıvraq sürücülük təcrübəsi 
təklif edərək sürmə zamanı yeni həyəcanlar oyadır.

HƏYATI ASANLAŞDIRAN TEXNOLOGİYA

Yeni PEUGEOT SUV 5008-də avtomatik fövqəladə əyləc sistemi və genişləndirilmiş yol nişanı 
identifikasiyası sistemi kimi ən müasir sürməni asanlaşdıran sistemləri gündəlik həyatınızda 
sizi müşayiət edir. 360° vizual parkinq yardımı və Park Assist texnologiyaları şəhərdə gündəlik 
parkinq və manevrləri asanlaşdırır.

* Versiyadan asılı olaraq standart və ya mövcud deyil



TƏKMİLLƏŞDİRİLMİŞ TUTUŞA NƏZARƏT 
“Qabaqcıl Tutuş İdarəetməsi” texnologiyası ilə 
fəaliyyət sahəniz genişləndirilir. 
Siz yeni PEUGEOT 5008 SUV avtomobilinin tutuş 
qabiliyyətini hava və yol şəraitinə uyğunlaşdıra 
bilərsiniz. Sıldırım yamaclarda “Təpədən enməyə 
yardımçı nəzarət” funksiyası sürətinizi idarə etməyə 
kömək edir.

GECƏ GÖRÜNTÜSÜ
Gecə vaxtı və ya azaldılmış görünmə ilə 
optimallaşdırılmış reaksiya üçün “Gecə Görmə” 
sisteminin infraqırmızı kamerası faraların əhatə 
dairəsindən kənarda avtomobilin qarşısında 200 m-ə 
qədər piyadaların və ya heyvanların olmasını aşkar 
edir. Şəkil rəqəmsal alətlər panelində görmə 
sahənizdə göstərilir və xəbərdarlıq siqnalı səslənir.

YARIM AVTONOM SÜRÜŞ 
“Drive Assist Plus” paketi ilə yarı avtonom 
idarəetməni kəşf edin. Ən yüksək səviyyəli 
texnologiya ilə o, sürücünün istədiyi mövqeyə 
uyğun olaraq trayektoriyanı izləyərkən təhlükəsiz 
məsafəni qoruyur, sürətini avtomatik olaraq 
qarşıdakı avtomobilin sürətinə uyğunlaşdırır.

* Versiyadan asılı olaraq standart və ya mövcud deyil.



B A Ş D A N  S O N A D Ə K  S İ Z İ N L Ə .  

ŞƏBƏKƏ VƏ XİDMƏTLƏR

Peugeot seçmək: geniş xidmət şəbəkəsindən 
faydalanaraq, gözəl qarşılama, peşəkarlıq, aparat 
məhsuldarlığı və xidmət keyfiyyətinin sizi sevindirməsi 
deməkdir. Beləliklə, sizi dinləyən, ehtiyaclarınızı 
anlayan və effektiv cavab verən bir mütəxəssislə 
əlaqə saxladığınızdan əmin olacaqsınız. 
Uzunmüddətli bir əməkdaşlıq üçün daha yaxşı hansı 
inam göstəricisi ola bilər?

SİZİN RAHATLIĞINIZ ÜÇÜN

ISTEHSALÇININ ZƏMANƏTİ

Peugeot-da keyfiyyət həm də həyat tərzidir. 
Fransada, qərbi Avropa ölkələrində və Azərbaycanda 
(2), yeni avtomobiliniz istehsal xətalarına qarşı heç bir 
sürüş məhdudiyyəti olmadan 2 il müddətində ehtiyat 
hissələri və iş keyfiyyəti zəmanət altındadır. Boya 
istehsalçısının zəmanəti minik avtomobilləri üçün 3 
ildir. İstehsalçının paslanmaya qarşı zəmanəti minik 
avtomobilləri üçün 12 ildir.

PEUGEOT XİDMƏT MÜQAVİLƏLƏRİ

Zəmanətin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, əl avə 
baxış and texniki baxış rahat sürücülük təcrübəsi 
üçün üç unikal və şəxsi formuldur. Problem 
yarandıqda yardımdan bərpaya, köhnəlmiş hissələrin 
dəyişdirilməsindən texniki xidmətə qədər 
avtomobilinizə müdaxilə səviyyəsini siz seçirsiniz və 
həmişə Peugeot keyfiyyət zəmanətindən 
faydalanırsınız. Azad dünyanın qapıları isə sözün əsl 
mənasında üzünüzə açılır.

PEUGEOT SATIŞDAN SONRA XİDMƏT

Avtomobilinizə Peugeot şəbəkəsində texniki xidmət 
göstərilməsi Peugeot-da uyğun hissələrdən istifadə 
edərək keyfiyyətli xidmət göstərən peşəkarların 
zəmanətidir. Peugeot-un bütün seriyalarını tanıyan və 
daim ən son texnologiyalar üzrə təlim keçən ekspert 
mexanik, texnik və kuzov ustası dəstəyi verilir. 
İstehsalçı tərəfindən təsdiqlənmiş materiallar və 
alətlər, Peugeot zəmanəti bütün Peugeot şəbəkəsində 
bir illik ehtiyat hissələri və peşəkar ustalıq deməkdir. 
Hər bir avtomobil üçün İstehsalçının spesifikasiyasına, 
təmir prosesinə və Peugeot tərəfindən tənzimlənən 
standartlara uyğun ehtiyat hissələri seçimi ciddi 
şəkildə tətbiq edilir. Boya və digər seçimlər 
istehsalçının tövsiyələrinə uyğun olaraq, aşınmaya 
qarşı zəmanətin qorunması ilə təklif olunur.

ZÖVQÜNÜZ ÜÇÜN

PEUGEOT BUTİKİ

Avtomobiliniz üçün xüsusi olaraq hazırlanmış Peugeot 
orijinal aksesuarlarının və avadanlıqlarının zəngin 
çeşidi. Özünüzə və ya yaxınlarınıza hədiyyə etmək 
üçün Peugeot imic məhsulları palitrası üçün 
www.peugeot.az ünvanına da baxın.

PEUGEOT İNTERNET

Peugeot-nu onlayn kəşf edin, bizim ünvana klikləyin: 
www.peugeot.az 

MÜŞTƏRİ MƏMNUNİYYƏTİNİN ÖLÇÜLMƏSİ

Peugeot Azərbaycan şirkəti avtomobilinizdə həyata 
keçirilən satış sonrası xidmətdən sonrakı günlərdə 
sizinlə əlaqə saxlaya bilər. Suallara cavab verməklə siz 
Peugeot xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə 
töhfə verə bilərsiniz.

ƏTRAF MÜHİT ÜÇÜN

Peugeot şəbəkəsi aşağıdakı təcrübələr vasitəsilə 
gündəlik həyatda ətraf mühiti daha yaxşı qorumağa 
çalışır:

- Tullantıları növlərinə və təhlükə dərəcəsinə görə 
ayırır və toplanmasını təmin etməklə müvafiq 
emal bölmələrinə yönləndirir.

- Tullantıların ideal şəkildə istifadə edilməsini və ən 
yaxşı şəraitdə utilizasiyasını təmin etmək üçün 
administrasiya (6) tərəfindən müvafiq qaydada 
icazə verilmiş xidmət təminatçılarına toplama və 
emal xidmətləri göstərir.

- Ciddi təhlükəsizlik şərtlərinə riayət etməklə və ya 
əvəzinə ekoloji cəhətdən təmiz əvəzedicilərdən 
istifadə etməklə kimyəvi məhsulların istifadəsi ilə 
bağlı riskləri nəzarət altında saxlayır.

- Sizə Peugeot standart ehtiyat hissələri(7) və ya 
texnika(8) çeşidli qulluq vasitələri kimi ətraf 
mühitin mühafizəsi həllərini təklif edir.




