NEW SUV PEUGEOT 5008
 الجديدة5008 SUV بيجو

For 210 years, PEUGEOT has unfailingly upheld a French

ً
 بذلت بيجو جهدها للحفاظ عىل تقاليد،عاما
210 ألكثر من

manufacturing tradition of quality and inventiveness.

، واليوم.التصنيع الفرنسية التي تجمع بين الجودة واالبتكار

Today, PEUGEOT is more focused than ever on designing
sleekly styled vehicles affording drivers a sensory
experience that goes beyond driving by heightening all the

تركز بيجو عىل تصميم سيارات بأسلوب أنيق أكثر من أي
 وذلك بهدف توفير تجربة حسية للسائقين،وقت مضى
ً
وبدءا بالشكل
.ترتقي بمستوى القيادة لتعزز جميع حواسهم

senses. From ergonomics to materials and connectivity,

ً
،ووصوال إىل المواد المستخدمة وميزة االتصال
،الهندسي

we have worked on each detail to bring you a more

سعينا إىل التدقيق في كل التفاصيل لنوفر لك تجربة قيادة

intuitive driving experience. More than anything, we wish
to offer you the freedom to choose, because people have
been and always will be our main focus.

 ألن، نود أن نقدم لك حرية االختيار، وأكثر من ذلك.أكثر سهولة
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BOLD DESIGN.
تـص ـمــيم جــريء.

REFRESHING MODERNITY
The new 7-seater SUV PEUGEOT 5008 draws the perfect
balance between power and refinement with a renewed
sense of elegance & modernity.
The dynamic and sporty design is highlighted by its
chrome inserts which extend from the headlights up to the
rear spoiler and is enhanced by the 18” ‘Los Angeles’(1)
alloy wheels for a final touch.

Available from GT trim.

(1)

حداثــة وحيويــة
ً
ً
مثاليا
توازنا
 مقاعد) الجديد7( 5008 SUV يعكس تصميم بيجو
.يتجسد في لمسة من الفخامة والحداثة
 بحيث،بين القوة واألناقة
ّ
ويبرز التصميم الرياضي والديناميكي في إضافات الكروم التي تمتد
 ال سيما عجالت األلومنيوم،من المصابيح األمامية حتى الجناح الخلفي
)1(

. بوصة التي تعزز مظهر السيارة18 ’لوس أنجلوس’ قياس

)1(

GT متوفرة من طراز
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T H E D E S I G N O F TO M O R R OW
Featuring a new frameless grille and signature headlights,
the new SUV PEUGEOT 5008 appears perfectly sculpted and

تصميــم الغــد
 الجديدة بتصميم بارز ومنحوت بدقة مع5008 SUV تطل بيجو
أما
ّ . ومصابيح أمامية مميزة،شبكة أمامية جديدة بدون إطار

A N E L E VAT E D S TA N C E
At the back, the modern stance of the new
SUV PEUGEOT 5008 is enhanced by the glossy black strip

distinctive. A new bumper with a metallic trim and full LED

 فتحيط بها، األماميةLED  ومصابيح،المصدّ الجديد بحواف معدنية

that includes full LED lights with its signature 3D-claw effect.

headlights are flanked by the ‘lion fang’ daytime running

ً
رأسا
المصابيح النهارية التي ت ّتخذ شكل أنياب األسد ويبرز عند طرفها

The lights are shielded by transparent smoked glass and light

lights (DRL), with a chrome tip that helps sharpen its
feline look.
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ً
ً
ً
.جريئا
مظهرا
 ليمنحها،مدببا من الكروم

up with rolling indicators.

راق
مظهــر
ٍ
5008 SUV  يظهر الشكل الحديث لسيارة بيجو،من الخلف
ً
الجديدة
 الكاملةLED معززا بشريط أسود المع يبرز كشافات
. الثالثي األبعادclaw بتصميم المخالب
ليغطي هذه الكشافات التي
ويبرز الزجاج الدخاني الشفاف
ّ
.تعمل بمؤشرات وامضة
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A M P L I F I E D T E C H N O L O G Y.
تكـنـولوج ـيــا م ـعــززة.

A M P L I FI E D D RIVIN G SEN SA T ION S
Amplify your sensations behind the wheel of the new,
innovative, and ergonomic PEUGEOT i-Cockpit®.
Equipped with a compact steering wheel for more
maneuverability and seven toggles switches(1), the new
SUV PEUGEOT 5008 comes with a new central 10” touch
screen and a new digital head-up handset in high definition.
The interior photosensitive mirror adds a final, functional and
aesthetic touch.
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(1)

Piano key touches allowing you to access the main comfort features.

تجربــة قيــادة معــززة

ENJ OY C O M FO R TA B L E S EAT I N G

ـترخ فــي مقاعــد مريحــة
ِ اسـ

i-Cockpit®  في مقصورة بيجو،عزز حواسك من خلف عجلة القيادة

Be comfortably seated in the wraparound and electrically

) الكهربائية والقابلة للتعديل التي توفر1(AGR استرخ في مقاعد
ِ
ّ
 فيما تستمتع،يلتف من حولك
) وتتميز بشكلها الذي2(ميزة التدليك

5008 SUV  تتميز بيجو. بشكلها الهندسي الرائع، والمبتكرة،الجديدة
بعجلة قيادة مدمجة توفر لك سهولة أكبر في التحكم إىل جانب

adjustable AGR(1) massage seats(2) while you appreciate the
quality of the finish and fillings with timeless materials.

. وقماشها الفخم،بجودة هذه المقاعد

)1(

مزودة بشاشة لمس مركزية جديدة
 كما أنّها، سبعة مفاتيح تبديل
ّ
 وبلوحة تحكم رقمية جديدة وعالية الوضوح أمام، بوصة10 قياس
ً
 تبرز المرآة الداخلية الحساسة للضوء لتضفي لمسة،وأخيرا
.السائق
.من األناقة واألداء العملي في آن

.)مفاتيح تشبه مفاتيح البيانو تسمح لك باستخدام أبرز الميزات براحة تامة1(

(1)

AGR Seats (Aktion Gesunder Rücken: German association for back health).
Power and massage seats available on GT trim.

(2)

.) جمعية الظهر السليم األلمانيةAGR: Aktion Gesunger Rucken( )مقاعد1(
GT )المقاعد الكهربائية بميزة التدليك متوفرة لطراز2(

13

NE W D I S PL AY
With better contrast and darker accents, the new

شاشــة عــرض جديــدة

A NEW TO U C H S C R EEN

شاشــة لمــس جديــدة

 توفر لك لوحة،بفضل اختيار ألوان أفضل وخلفيات داكنة

At your fingertips, the new central 10” HD

10 ُوضعت شاشة اللمس التكاثفية المركزية بقياس

customisable and configurable 12.3” digital head-up

 بوصة أمام السائق القابلة12.3 التحكم الرقمية قياس

capacitive touchscreen increases readability and

display allows for better quality and an optimised

 وإمكانية قراءة معززة،للتخصيص والتهيئة جودة أعىل

responsiveness, while providing access to vehicle

readability for increased responsiveness.
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.لالستفادة من قدرة استجابة أحسن

functions and connectivity.

Available from Allure Trim.

بوصة الجديدة في متناول يديك لتعزز إمكانية القراءة
 كما أنّها توفر لك إمكانية استخدام،واالستجابة لديك
. ال سيما ميزة االتصال،وظائف المركبة

.Allure متوفرة من طراز
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C O NNECT ED & R EA DY
FO R A N A DVENT U R E
The new central 10” touchscreen helps in guiding you along your
journey, with 3D TomTom Navigation and voice recognition features.
Connect on the go with compatible apps on the touchscreen using
the Mirror Screen function (1), and stay charged with two USB charging
ports (2) in the rear.

Standard on GT. The Mirror Screen feature lets you mirror smartphone applications onto the
touchscreen & works with Android Auto (for Android phones) and Apple CarPlayTM (for iOS phones).
Only these certified apps will work when driving or at a standstill. Find out more from your country’s
PEUGEOT website. (2)Up to 4 type-A and type-C USB cable connections

(1)

اتصــال واســتعداد ألي رحلــة
 بوصة الجديدة في الوصول إىل وجهتك10 تساعدك شاشة اللمس المركزية بقياس
. وميزة التعرف عىل الصوت، للمالحة الثالثية األبعادTomTom بفضل خدمة
ً
أيضا عرض تطبيقاتك المتوافقة عىل شاشة اللمس عبر ميزة عرض شاشة
ويمكنك
.للركاب

 للشحنUSB  فيتوفر مخرجان،أما في المقاعد الخلفية
ّ (1)الهاتف

(2)

Android إما بنظام
ّ  وتعمل هذه الميزة، تسمح لك ميزة عرض شاشة الهاتف بعرض التطبيقات من هاتفك الذكي عىل شاشة اللمس.GT (معيارية طراز1)
. يعمل هذان التطبيقان المعتمدان فقط أثناء القيادة أو عند حالة التوقف التام.)iOS  (لهواتفApple CarPlayTM ) أو نظامAndroid  (لهواتفAudioTM 12
.C  وA  نوعUSB  مخارج4 ( (يصل لغاية3) .اكتشف المزيد عىل موقع بيجو في بلدك
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A M P L I FI E D SOUN DS
Take full advantage of the Focal® Premium Hi-Fi
sound system

(1)

which offers pure and qualitative

sound, over the 10 integrated speakers, including the
central module that comes adorned with the new

نغمــات أنقــى
 الصوتي العاليFocal® استمتع بالموسيقى مع نظام
الذي يقدم لك جودة ونقاء في الصوت يتوزع

الجودة

(1)

 بما فيها ذلك مكبر، مكبرات صوتية مدمجة10 عىل
.الصوت المركزي المتوفر بلون ‘برونز بيليم‘ الجديد

(1)
Focal® is a French brand, world leader in the manufacture of high-quality
sound solutions. The box is located under the passenger seat in order not to
penalize the use of the boot. Standard on GT trim.

The Black Diamond roof, topped with aluminum roof
bars, reinforces the robust and fluid design of the vehicle’s
silhouette. The panoramic sunroof(1) brings natural light into
the passenger compartment, for an unmatched travelling
experience.

shade ‘Bronze Belem’.
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W I DEN T H E H O R I ZO N

ً
عالميا في مجال
 هي عالمة تجارية فرنسية رائدةFocal(1)
 تقع العلبة تحت مقعد الراكب األمامي.تصنيع الحلول الصوتية العالية الجودة
.GT  معياري في طراز.بهدف توفير مساحة أكبر لصندوق السيارة

(1)

Standard from Allure trim.

آفاق واســعة
يتميز السقف باللون األسود اللؤلؤي ويعلوه ألواح من
أما
ّ .األلومنيوم لتعزز مظهر المركبة القوي واالنسيابي
 تفسح المجال لدخول ضوء،(1)فتحة السقف البانورامية
النهار إىل مقاعد الركاب كي يستمتعوا بأفضل تجربة أثناء
.رحلتهم

(1)

.Allure معيارية من طراز
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مســاحة كبيــرة فــي متنــاول اليــد

L A R GE, AC C ESS I B L E S PAC E

ً
أيضا بيجو  5008 SUVالجديدة مساحة كبيرة في الصندوق
توفر

)(1

)The new SUV PEUGEOT 5008 also offers a large boot space(1

التي يمكن الوصول إليها عبر ميزة الباب الخلفي التي تعمل بدون

which can be accessed by the Hands-Free Tailgate which

لمس ،بحيث تسمح بفتح الصندوق وإغالقه من خالل مصراع حذر

opens and closes with a motorised shutter and a simple

وإيماءة بسيطة بالقدم.
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)(1صندوق كبير بحجم  700ديسيمتر مكعب ( )210 VDAولغاية  1940ديسيمتر مكعب (.)VDA 210

gesture of the foot.

)(1

Large boot volume of 700 dm³ (VDA 210) up to 1940 dm³ (VDA 214).

أداء عملــي وقابليــة التوســيع
ُتعد بيجو  5008 SUVالجديدة من المركبات المضبوطة في

FU NCTI O NA LITY & MODUL ARIT Y
Compact in its category, the new SUV PEUGEOT 5008

فئتها ،وهي متوفرة بأحجام كبيرة .تم ابتكار التصميم الداخلي

comes with large volumes. The interior layout has been

بأسلوب ذكي يوفر مساحة أكبر وقابلية توسيع غير محدودة

intelligently optimised to offer more room and unlimited

ً
تقريبا ،بحيث يمكن تعديل عدد المقاعد من  1إىل . 7
()1

()1يسهل استخدام المعدات الداخلية بفضل المقاعد الفردية والقابلة للطي في
ّ
الصفين الثاني والثالث (يمكن إزالة المقاعد بالكامل في الصف الثالث).

(almost) modularity from 1 to 7 seats(1).

)(1
The interior fittings are facilitated by the independent and retractable
seats in rows 2 and 3 (also removable in row 3).
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PERFORMANCE IN ACTION.
.أداء ف ـعــال

EH A NC ED DR I VI NG AI D S
The various driving aids aboard the new SUV PEUGEOT 5008
will make your journey much smoother and safer.
Driving aids like Active Emergency Breaking(1) or
Active Lane Keeping Assist(2) keep a lookout on the road for
you. For a more serene driving experience, enjoy the Park
Assist features: 360° camera and Semi-Assisted Parking(3).

)(1
Available on GT trim.
(2) Available from Allure trim.
(3) Available on GT trim.

ـورة لمســاعدة الســائق
أنظمــة مطـ ّ
من خالل أنظمة مساعدة السائق المتنوعة المتوفرة في
بيجو  5008 SUVالجديدة ،ستستمتع برحلة مريحة وآمنة أكثر.
تبقى هذه األنظمة ،مثل نظام مكابح األمان عند الطوارئ) ،(1أو نظام
ّ
تيقظ تام أثناء رحلتك .وكي تحظى
تنبيه االنحراف النشط) ،(2في حالة
ً
سكونا ،يمكنك االستمتاع بنظام المساعدة عىل ركن
بتجربة قيادة أكثر
السيارة

)(3

المزود بكاميرا توفر رؤية  360درجة مئوية ،ونظام الركن
ّ

شبه الذاتي .
)(3

( )1متوفرة لطراز .GT
( )2متوفرة من طراز .Allure
( )3متوفرة لطراز.GT
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ENJOY SEMI-AUTONOMOUS DRIVING

انطلق في رحلتك مع نظام القيادة شبه الذاتية ‘نظام

Get started with semi-autonomous driving with the
‘Drive Assist Plus’ pack . The Lane Keeping Assist
(1)

(2)

system

and Adaptive Cruise Control, automatically adapts to the
speed of the vehicle, while maintaining a safe distance from
other cars on the roads.
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اســتمتع بتجربــة قيــادة شــبه ذاتيــة

(1)
Available from Allure trim.
(2)
By identifying deviations relative to the road markings the vehicle is able to determine
whether the vehicle’s behavior reflects a certain degree of driver drowsiness or inattention:
It will correct the trajectory and visually alert the driver.

 يقوم نظام تثبيت السرعة القابل.)1(‘مساعدة القيادة بالس
ً
تلقائيا مع سرعة
) بالتكيّف2(للتكيّف ونظام تنبيه االنحراف
 فيما يحافظ عىل مسافة آمنة بين السيارات األخرى،المركبة
.عىل الطريق

.Allure (متوفرة من طراز1)
ً
ً
ناتجا
 تستطيع المركبة تحديد ما إذا كان سلوك السائق،وفقا للمؤشرات المرسومة عىل الطريق
(من خالل رصد االنحرافات2)
. وتنذر السائق بإشارة بصرية، تقوم المركبة بضبط مسارها، بالتالي.عن خمول أو عدم انتباه

W I D EN YO U R F IEL D OF ACTION
With the ‘Advanced Grip Control’ technology(1), your field
of action is wider. Your new SUV PEUGEOT 5008 can
adapt to most weather and road conditions. On steep
slopes, the ‘Hill Assist Descent Control’(2) will help you
regulate the speed.

Advanced Grip Control with 5 modes, available on GT trim.
Available on GT trim.

(1)

(2)

وســع نشــاطاتك
ِّ
 أصبحت،)1(‘بفضل تكنولوجيا ‘النظام المتقدم للتحكم في التشبث
ً
5008 SUV أن بيجو
اآلن
ّ  إذ،قادرا عىل توسيع نطاق نشاطاتك
الجديدة ستتمكن من التكيّف مع أصعب األحوال الجوية وظروف
 سيساعدك ‘نظام التحكم بسرعة، وعند المنحدرات الشديدة.الطرق
.) في ضبط سرعة المركبة2(‘االنحدار

.GT  متوفر لطراز، أنماط5( النظام المتقدم للتحكم في التشبث بـ1)
.GT ( متوفر لطراز2)
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E N G I N E E F F I C I E N C Y.
ك ـفـاءة الــمحــرك.

P RE MI U M EFFIC IEN CY
The new SUV PEUGEOT 5008 is easy to handle while
presenting dynamic features and comfort for a relaxing drive.
It comes fitted with the brand’s latest generation PureTech
petrol engine Euro 4 approved.

32

كفــاءة قصــوى
 بحيث توفر، الجديدة بسهولة التحكم5008 SUV تتميز بيجو
 لتستمتع بتجربة قيادة، وراحة قصوى،ميزات ديناميكية
 وتأتي هذه السيارة بأحدث جيل من المحركات لدى.هادئة
. المعتمدPureTech Euro 4 العالمة التجارية؛ محرك وقود

F L EX I B I L I T Y
Alongside an efficient 1.6L Turbo engine, a six-speed
EAT 6 automatic gearbox, and optimised weight, with
a short steering radius, provides the SUV Peugeot 5008
with a precise and agile driving experience.

مرونــة عاليــة
 يسمح، لتر1.6 إىل جانب كفاءة المحرك توربو سعة
 والوزن،EAT6 بست سرعات
ناقل الحركة األوتوماتيكي
ّ
5008 SUV  لبيجو، ونصف قطر قصير لاللتفاف،المحسن
ّ
.بتوفير تجربة قيادة دقيقة ونشيطة
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A WA R M A M B I E N C E
Sit back and relax in the SUV PEUGEOT 5008
with high-end leather or fabric upholstery.
Choose from our fabric or leather options.
1. Mistral Leatherette and Colyn Fabric
2. Mistral MECO Fabric
3. Black Claudia Leather*
4. Mistral Red Nappa Leather*
5. Mistral Black Nappa Leather and Alcantara*

1

2

4

5

*Available on GT

أجــواء مليئــة بالراحــة
المزودة بفرش مصنوع
5008 SUV استرخ في بيجو
ّ
ِ
.من الجلد واألقمشة الفاخرة
.اخ َتر ما يعجبك من خيارات األقمشة والجلد المتوفرة
 جلد ميسترال وقماش كولين.1
 قماش ميكو ميسترال.2
* جلد كالوديا أسود.3
* جلد نابا أحمر ميسترال.4
* جلد نابا أسود ميسترال وقماش ألكانترا.5

.GT *متوفرة لطراز
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3

STA ND O U T
Show your personality traits by selecting
one of the available colours.

Black Perla Nera

Platinum Grey

Cumulus Grey

Metallic Copper

أسود لؤلؤي نيرا

رمادي بالتينوم

رمادي كومولس

نحاسي معدني

Ultimate Red

Pearlescent White

Celebes Blue

أحمر ألتيمت

أبيض لؤلؤي

أزرق سيليبس

ّ
تألــق بلونــك المفضــل
اختر لونك المفضل من مجموعة األلوان
المتوفرة ،وابرز شخصيتك أينما كنت.

A TO U CH OF P ERF ECTION
To enhance your vehicle, 3 different
rims are available.
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18” ALLOYS, “LOS ANGELES”,
diamond cut, Continental CCLX2

18” ALLOYS “DETROIT”,
diamond cut, Michelin Primacy 3

17” ALLOYS “CHICAGO”, Michelin Primacy 4

عجالت ألومنيوم ”لوس أنجلوس”
قياس  18بوصة ،قصة ألماسية،
كونتيننتال CCLX2

عجالت ألومنيوم “ديترويت"
قياس  18بوصة ،قصة ألماسية،
ميشالن برايمسي 3

عجالت ألومنيوم “شيكاغو“ قياس
 17بوصة ،ميشالن برايمسي 4

لمســة الكمــال
لتعزيز مظهر سيارتك ،اختر ما يعجبك من بين
العجالت الثالث المتوفرة لدينا.
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qtr.peugeot.com

