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C R E A T I N G  A  N E W  D I M E N S I O N . A  D A R I N G  P R O F I L E .

Welcome to a new age of SUVs. Svelte and sturdy, tasteful and 
technological, this world is designed to heighten your sensory 
experience and extend your scope of actions. 

The perfect blend of a 7-seater SUV with a touring car’s elegance  
and performance. 
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The modern shape of the all-new PEUGEOT 5008 SUV impresses  
at first sight. 

The athletic stance of its raised body outline, its large, finely sculpted 
wheel rims, its chrome lines, its aluminium bars, and its Black 
Diamond roof stylishly punctuate a generous build. 

مرحبًا بكم في عصٍر جديد من سيارات SUV الجديدة كليًا، إنها السيارة العائلية 
الجّذابة، ذات التصميم القوي والصلب، الجميل والعصري، ُصممت لتغير تجربتكم 

الحسّية وتوسع نطاق حركتكم، وتضفي لرحلتكم العائلية الكثير من المرح.

ستبهركم سيارات SUV الجديدة كليًا ذات السبعة مقاعد أنت وعائلتك إذ تتمتع 
بتصميم ُمتألق وحجم فسيح وأداء متفوق.

سيذهلكم الشكل العصري لبيجو 5008 العائلية الجديدة كليًا من النظرة األولى.

تتمتع هذه السيارة بقوام رشيق، وإطارات كبيرة مكونة من خطوط الكروم المميزة، 
وألواح األلومنيوم، وسطح أسود المع مما يجعلها سيارة بالغة األناقة.

أبـعـــاٌد جـديـــدة بـمـنـظـــوٍر مـبـتـكـــر. ــريء. ــم جــ تــصــمــيــ



C U T  O U T  F O R  T H E  U N E X P E C T E D . IN THE FOOTSTEPS OF PERFECTION.

At the front, a lighting signature and slightly curved headlights give the 
vehicle an intense expression. 

The feline character of the all-new PEUGEOT 5008 SUV is underlined 
by the finish of its chrome-winged radiator grille and vertical front-end 
embellished with wide air intakes. 

At the rear, the aerodynamic shape of its angled back screen enhances 
its athletic build.

Blazing both night and day, the three claw-marks of the LED lights, 
incorporated into the bodywork’s black strip, emphasise the unique 
style of the all-new PEUGEOT 5008 SUV. 

في األمام، تنفرد المصابيح األمامية بتصميمها المائل قلياًل لتمّيز السيارة. 

أما المظهر المميز لبيجو 5008 فهو محفوٌر في تصميم شبكة الغطاء المبّرد 
لمحرك السيارة المصنوع من الكروم والخطوط العمودية التي تسهل دخول الهواء.

تتمّيز مؤخرة السيارة بالشكل الديناميكي للزجاج الخلفي الذي يضيف لمسًة مميزة 
لشكلها األنيق. 

أما مصابيح LED الخلفية ذات المخالب الثالثة فهي مدمجة بالهيكل لتمّيز التصميم 
األنيق والعصري لبيجو SUV 5008 الجديدة كليًا.

الـمــتــوقــــع. الـتــصــمــيــــم غــيــــر  اكــتــشــفــــوا  نــحــــو الـمــثــالــيــــة.
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* Only Android AutoTM, Apple CarPlayTM or MirrorLink® certified applications will work, when the car is 
stationary or moving, as applicable. When the car is moving, some features of applications are disabled. 
For some types of content that may be used free of charge on your smartphone, you will need to 
subscribe to an equivalent pay application, certified by Android AutoTM, Apple CarPlayTM or MirrorLink®. 
Mirror Screen works either with Android AutoTM (for Android smartphones), Apple CarPlayTM (for iOS 
smartphones), or MirrorLink® (for MirrorLink®-compatible smartphones using Android), provided that 
the user has a mobile subscription and internet access. For further information, go to your country’s 
PEUGEOT website.
*** As standard, optional or unavailable depending on version - inductive charging for Qi-standard devices.

E N H A N C E D  D R I V I N G  E X P E R I E N C E . CONNECTIVITY AT YOUR FINGERTIPS.

Heightened thrills are guaranteed on board the new, fully high-tech 
Peugeot i-Cockpit® driving position. Discover an intense, intuitive driving 
experience, with a compact full-grain leather steering wheel with 
integrated controls and a one-touch electrically controlled  
automatic gearbox.   

With the customisable digital head-up display and 8” capacitive 
touchscreen*, follow useful information without taking your eyes off the 
road. Via the Mirror Screen feature**, your smartphone can connect to 
the touchscreen and recharges automatically*** and wirelessly on the 
centre console. 

نضمن لكم تجربة قيادٍة ممتعة بفضل موقع iCockpit الجديد العالي التقنية. 
اكتشفوا تجربة قيادة حسية واشعروا برائحة الجلد لعجلة القيادة ومواصفات 

التحّكم المدمجة بها، إضافًة إلى ناقل الحركة األوتوماتيكي الذي يمكن التحّكم به 
بلمسة واحدة.

بفضل شاشة العرض المصممة حسب رغبتكم وشاشة اللمس 8 بوصة، يمكنكم اتباع 
 ،Mirror Screen المعلومات المفيدة دون إزاحة النظر عن الطريق. وبفضل خاصية

 يمكن وصل جهازكم الذكي بشاشة اللمس وشحنه تلقائيًا وبدون توصيٍل عبر 
المنصة المركزية.

عــــّززوا تــجـربــــة الـقـيــــادة. تــوصــيـــــل أجــهــزتــــكم ببــســاطــــة تــامــــة.

* فقط التطبيقات الحاصلة على شهادة Android Auto، Apple Car Play أو Mirror Link ستعمل عندما تكون 
السيارة ثابتة أو متحركة. عندما تكون السيارة متحركة، بعض مزايا التطبيقات لن تعمل. الستخدام بعض 

أنواع المحتويات المجانية على هاتفك الذكي، قد ينبغي أن تشتركوا في تطبيق مدفوع، حاصل على شهادة  
Android Auto، Apple Car Play أو Mirror Link. تعمل ميزة Mirror Screen أو مع Android Auto )للهواتف 

 Mirror Link أو )iOS للهواتف الذكية بنظام تشغيل( Android(، Apple Car Play الذكية بنظام تشغيل
)للهواتف الذكية المطابقة

 لـ MirrorLink والتي تعمل بنظام تشغيلAndroid(، شرط أن يكون للمستخدم اشتراك هاتف متحرك واتصال 
باإلنترنت. لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع بيجو اإللكتروني.

6***معياري، اختياري أو غير متوفر حسب النسخة - شحن استقرائي الجهزة QI العادية.



A N O T H E R  I D E A  O F  S C A L E . U N L I M I T E D  P O S S I B I L I T I E S .

Share an unforgettable trip. Configure your all-new PEUGEOT 5008 
SUV to make sure your passengers are as comfortable as possible. At 
the rear are three identical, separate, and entirely adjustable seats, and 
a third row of two fold-away, retractable seats can be added too.

Transform your all-new PEUGEOT 5008 SUV as you wish and make the 
most of the boot’s large loading volume. With an especially low loading 
sill, a boot capacity of up to 780 cubic metres, and passenger seating that 
folds down to form a table top so that items of up to 3.2m in length can 
be loaded, the all-new PEUGEOT 5008 SUV offers multiple possibilities. 
With the hands-free tailgate, you can open the boot by simply swiping 
your foot under the rear bumper.

 SUV 5008 شاركوا عائالتكم وأصدقاءكم أجمل الرحالت، قوموا بإعداد بيجو
الجديدة كليًا لتضمن لكم الراحة التامة للركاب، مع ثالثة مقاعد ُمتشابهة وُمنفصلة 

في الخلف ُيمكن ضبطها والتحكم بها، ومقعدين قابلين للطّي في الصف الثالث.

هناك العديد من الخيارات لالستفادة من المساحة الخلفية الواسعة لبيجو 5008 
الجديدة كليًا، فهي ذات حافة ُمنخفضة لتسهيل عملية التحميل، وسعة صندوق 
تصل إلى 780 متر ُمكعب من الحمولة، كما يمكنكم ثني المقاعد القابلة للطي 

وتحويلها إلى طاولة تسع حمولة 3.2 متر، والمميز في األمر هو إمكانية فتح صندوق 
سيارة بيجو 5008 الجديدة كليًا بكل سهولة وسالسة وذلك من خالل وضع قدمكم 

أسفل المّصد الخلفي دون لمس وسيفتح الصندوق تلقائيًا. 

رحــــالت بــرؤيــــٍة أخــــرى. خــيــــارات غــيــــر مــحــــدودة.
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M A K E  Y O U R  M A R K . S T Y L I N G  T A K E S  P R I D E  O F  P L A C E .

Be seduced by the catlike grace of the all-new PEUGEOT 5008 GT Line 
SUV: an athletic outline, streamlined curves, a stylish design, and high-
end attributes from the GT Line label.

A personality that asserts itself at first sight.

The vehicle’s agility is expressed with style. At the front, its two-tone 
sanded-chrome radiator grille edging and chrome chequered pattern 
are flanked by the full LED dynamic lighting signature that comes as 
standard. At the rear, the black strip, edged with three claw-marks at 
each end, displays an assertive style that adds an athletic touch. The 
classy Black Diamond roof subtly punctuates the vehicle’s line.

دعوا حواسكم تنجذب للمظهر الذي يبهر الحواس لسيارة GT Line 5008 الجديدة 
كليًا من بيجو: مظهر رشيق، خطوط أنيقة، تصميم عصري، ومواصفات عالية تذكرنا 

 .GT Line بمواصفات سيارة بيجو

شخصية تفرض نفسها من النظرة األولى.

إّن االستجابة السريعة للسيارة يرافقها التصميم األنيق. ففي المقدمة نلحظ مشبك 
مبّرد السيارة المصنوع من الكروم، محاطًا بمصابيح LED القياسية. أما في مؤخرة 

السيارة، فالخطوط السوداء المحاطة بالمصابيح ذات المخالب الثالثة على كل طرف، 
 تؤّكد على مظهرها الرياضي والرشيق. وبالنسبة للسطح األسود، فهو بال شك 

أنيق للغاية.

تــمــّيــــزوا بــحــضــــوركم. ــا. ــرض نــفــســهــ ــة تــفــ األنــاقــ

1 0 1 1



*  Starting from the Allure version.
**  Standard on GT Line.

بفضل سعتها الكبيرة وسقفها البانورامي* المعّزز بمصابيح زرقاء، استمتعوا بقيادٍة غير مسبوقة 
ومستوى عاٍل من الوضوح.

أما مكبرات الصوت من ®Focal**، فتزّودكم بجودة صوٍت عالية وتقّدم أصوات نقية وواضحة.

ومع المقاعد المريحة المعززة بنقاط تدليك عديدة**، يمكنكم التمّتع برحلة سلسة بفضل المواد الفخمة 
مثل الجلد الكامل** وبعض إضافات الكروم الالمع.

صّمموا مقصورة السيارة كما تشاؤون مع خاصية بيجو i-Cockpit® Amplify**: قوموا بضبط حّدة 
اإلضاءة ولون الشاشة، واختاروا من بين الروائح الثالثة الموجودة ضمن خاصية نثر العطور الموجودة في 

السيارة.

قــيــــادة بــنــظــــرٍة مــخــتــلــفــــة.

S E E  T H E  R O A D  D I F F E R E N T L Y .

With its expansive glazed surfaces and panoramic sunroof* embellished with guiding 
blue lights, enjoy an unrivalled outlook and a pleasant level of brightness on board.  

The premium hi-fi pack from Focal®**, recognised for its unique audio quality, sends out 
a pure, sharp sound. 

Comfortably nestled in the multipoint massage seats**, savour the feel of exquisite 
materials, such as full-grain leather** and touches of satin chrome. 

Customise your interior design with Peugeot i-Cockpit® Amplify**: modulate the mood-
lighting intensity and screen colour, and choose from three scents from the integrated 
fragrance diffuser.

. Allure بدءًا من طراز  *
.GT Line قياسي على طراز  **1 2



*  Standard on GT Line.
**  The feature is activated as soon as the vehicle’s speed drops below 30 km/h on inclines 

of at least 5%.

F R E E  R E I G N . W I D E N E D  S C O P E  O F  A C T I O N .

Stay focused on your path ahead by getting rid of distracting 
restrictions. The new Hill Assist Descent Control feature in the 
Advanced Grip Control* pack automatically regulates your speed 
and perfectly controls your vehicle as it goes down rough inclines**.

The PureTech 1.6 litre Turbo petrol engine on the all-new Peugeot 
5008 SUV is lighter for greater efficiency. It ensures uniquely 
enhanced driving pleasure and high levels of performance without any 
compromise in reliability and sturdiness, along with an EAT6 gearbox 
with 165 hp.

In a simple turn of the thumbwheel on the centre console, the grip of your 
all-new PEUGEOT 5008 SUV quickly adjusts to difficult conditions.

 حافظوا على تركيزكم على الطريق بالتخلص من العوائق المشتتة. 
تقوم خاصية التحّكم على المنحدرات التي تأتي في باقة ضبط السرعة التلقائية 

Advanced Grip Control* بضبط سرعتكم تلقائيًا للتحكم بالسيارة عند نزولها 
المنحدراٍت الحادة والقاسية**.

 5008 SUV يتميز محرك بيور تيك القوي الذي تبلغ سعته 1.6 لتر في سيارة
الجديدة كليًا بخفة وزنه ليمنحكم كفاءة أعلى في القيادة، ويضمن لكم متعة قيادة 
معززة ومستويات عالية من األداء بدون التخلي عن الدقة والمتانة، باإلضافة إلى ناقل 

الحركة EAT6 165 حصان.

 SUV 5008 بتحريٍك بسيط للعجلة الصغيرة في المنصة المركزية، يبدأ ضبط بيجو
الجديدة كليًا لتتالءم مع الظروف الصعبة.

ســيــطــرة كــامــلــة. قــيــادة واســعــة الـنــطــاق.

.GT Line قياسي على طراز  * 
يتم عمل هذه الخاصية حين تنخفض سرعة السيارة   **

1تحت 30 كم /ساعة على المنحدرات. 4 1 5



F U L L Y  H I G H - T E C H  S A F E T Y . W H A T  L I E S  A H E A D .

As standard, the all-new PEUGEOT 5008 SUV offers first-class 
safety features including a body structure optimised to absorb 
impact, up to six airbags, ABS, and ESP.  

And to help you foresee the route, a multi-purpose camera at the 
top of the windscreen*, twelve ultrasound sensors*, a radar*, and 
two 180° video cameras accompany you on your drive.

Let latest-generation driving-assistance features support you.
Assistance includes speed-limit sign recognition with 
recommendations, Active Safety Brake with warnings of collision risk 
(Distance Alert), lane-departure warning, active blind-spot monitoring, 
driver-attention alert, and adaptive cruise control with Stop feature. 
Lastly, for urban driving with peace-of-mind, make the most of the 
manoeuvring and parking assistance systems. 

تأتي بيجو SUV 5008 الجديدة كليًا بمواصفاٍت عالية للسالمة منها هيكل يقوم 
بامتصاص الصدمات و6 وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة لالنغالق، ونظام 

الثبات اإللكتروني القياسي. 

ولمساعدتكم على رؤية الطريق بوضوح، قمنا بتزويد السيارة بكاميرا متعددة 
االستخدامات أعلى الزجاج األمامي*، و12 مستشعرًا قياسيًا*، رادار*، و 2 كاميرا فيديو 

تصّوران بزاوية 180 درجة لمرافقتكم في رحالتكم.

دعوا إحدى ميزات المساعدة في القيادة تدعم رحالتكم. تتضمن مّيزات المساعدة 
عالمات تنبيه لتجاوز السرعة المحدودة مع توصيات، مكابح للوقاية من الحوادث مع 

تنبيهات من خطر االصطدام )تنبيه باقتراب المسافة(، تنبيه بالخروج عن المسار، 
مراقبة المناطق العمياء، تنبيه لتحذير السائق، ونظام تثبيت السرعة مع خاصية 

 التوّقف. وأخيرًا، استمتعوا بقيادٍة هانئة في المدينة مع أنظمة المساعدة 
في الركن والمناورة.

ســالمــة تــامــة وعــالــيــة التــقــنــيــة. مــاذا بــعــد.

*  Standard on GT Line. .GT Line قياسي على طراز  * 1 6 1 7
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Y O U R  S T Y L E .  Y O U R  C H O I C E .

From soft fabrics with intricate stitch detail to full grain leather trim, 
every seat material has been carefully chosen to provide style, 
durability and comfort.

1. Mistral ‘Nappa’ Leather (standard on GT Line).
2. Mistral ‘Meco’ Fabric (standard on Active versions).
3. Mistral Leatherette & ‘Piedimonte’ Fabric (optional on Allure versions).
4. Mistral Leatherette & ‘Evron’ Fabric (optional on Allure versions).

تـصامـيـمـكم.  اخـتـيـاركم.
تم اختيار مواد كل مقعد بعناية فائقة لتقديم التصميم األنيق، المتين والراحة 

المثالية، بدءًا من األقمشة الخفيفة مع تطريزات ممّيزة وصوالً إلى التصميم الجلدي 
الكامل.

.)GT جلد )قياسي على طراز Mistral ‘Nappa’  .1
.)Active قماش )قياسي على طراز Mistral ‘Meco’  .2

.)Allure قماش )اختياري على طراز ‘Piedimonte’ و Mistral Leatherette  .3
.)Allure قماش )اختياري على طراز ‘Evron’ و Mistral Leatherette  .4
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Arctic White Pearlescent White

Crystal Emerald

Artense Grey Amazonite Grey

Perla Nera BlackNimbus Grey

أبيض أركتيك أبيض لؤلؤي رمادي المع رمادي أمازونيت

أسود نيرا لؤلؤي رمادي نمبسزمردي

All colors and trims are subject to availability
جميع األلوان والتشطيبات حسب التوفر.

R O L L  I N  S T Y L E .

Designed to complement the sharp exterior 
design, the all-new PEUGEOT 5008 is available 
with a choice of alloy wheels in either painted or 
two-tone diamond-cut finishes.

17” ‘CHICAGO’ alloy
(standard on Active versions)

18” ‘DETROIT’ 
Two-tone diamond-cut alloy wheels 

(standard on Allure versions)

18” ‘LOS ANGELES’ 
Two-tone diamond-cut alloy wheels 

(Standard on GT Line)

أنـاقـة فـي الـقـيـادة.
تم تصميمها لتالئم التصميم الخارجي الجريء، حيث تأتي 

بيجو 3008 الجديدة كلّيًا مع خيار إطارات األلمنيوم، إما 
.diamond-cut مطلية أو بلونين بلمسة

‘CHICAGO’ 17 بوصة ألمنيوم
)Active قياسي على طراز( ‘DETROIT’ 18 بوصة

إطارات ألمنيوم بلونين على شكل األلماس
)Allure قياسي على طراز(

‘LOS ANGELES’ 18 بوصة
إطارات ألمنيوم بلونين على شكل األلماس

)GT قياسي على طراز(

S E T  T H E  T O N E .

Choose the colour that matches your 
character, from the eight in our colour range.

اخـتـاروا ألـوانـكـم.
 اختاروا األلوان التي تناسب شخصّيتكم من بين

8  مجموعات ألوان.

* Colours might differ slightly from the pictures shown.
* ربما تتغير بعض األلوان قلياًل مقارنة باللون الظاهر في الصورة .



N E T W O R K  A N D  S E R V I C E S .

When you choose PEUGEOT, you have the assurance 
of knowing that your vehicle has been designed and 
built to give you years of worry-free motoring. As a 
PEUGEOT owner, you can also rely on the customer 
care services of your dealer. This will ensure that 
you’re talking to a specialist who’ll listen to you, 
understand your problems and respond efficiently 
- someone who also has the expertise to maintain 
your PEUGEOT correctly, using trained technicians, 
PEUGEOT diagnostic equipment and PEUGEOT 
original parts. 

PEUGEOT SERVICE CARE
Please refer to the maintenance book for details of the 
service intervals and the specifics of vehicles operating 
in arduous conditions.

FURTHER INFORMATION

PEUGEOT ACCESSORIES
PEUGEOT Accessories are designed specifically 
for each model, meaning no compromises on fit or 
function. In addition, they are tested to a rigorous 
standard for complete confidence and peace of mind.

PEUGEOT AND THE ENVIRONMENT
Our website has details of PEUGEOT’s environmental 
and recycling policies.

ABOUT THIS BROCHURE

The information contained in this brochure is based 
on the data and images available at the time of 
printing. Some features may not be available in the 
region. As part of a policy of continuous specification 
improvement, PEUGEOT reserves the right to modify 
specification, options and colours at any time. For 
full details ask your PEUGEOT dealer, or click on 
me.peugeot.com. Print and photographic processes 
used in this brochure may alter the depth and tone of 
the colours shown. This brochure is not a contractual 
document or offer of sale. The details in this 
brochure cannot be reproduced without the express 
authorisation of PEUGEOT.

عند اختياركم بيجو، فأنتم تختارون راحة البال، 
بمعرفتكم أنه تم تصميمها وبناءها لمنحكم 

سنوات من الطمأنينة على الطرقات. كونكم أحد 
مالكي بيجو، فيمكنكم االعتماد على خدمة العمالء 
التابعة للموّزع الخاص بكم. هذا سيضمن تواصلكم 

مع اختصاصي يصغي إليكم ويفهم مشاكلكم 
ويسعى إلى حّلها بكل كفاءة – باإلضافة إلى 

تقنيين بخبرة كبيرة وتدريب متمّيز للمحافظة على 
بيجو خاصتكم بشكل صحيح، عبر أجهزة الفحص 

الخاصة واستخدام قطع غيار بيجو األصلية.

خدمة عمالء بيجو
يرجى منكم مراجعة كتّيب الصيانة لمعرفة تفاصيل 

فترات الخدمة ومواصفات السيارة أثناء عملها تحت 
الظروف الشديدة والشاقة.

معلومات إضافية

إكسسوارات بيجو
تم تصميم إكسسوارات بيجو بشكل خاص لكل 

طراز، ما يعني أنه ليس هناك مساومة على عملها 
وتالؤمها. باإلضافة إلى ذلك فقد تم فحصها وفقًا 

لمعايير صارمة لثقة كاملة وضمان راحة البال.

بيجو والبيئة
يحتوي موقع بيجو اإللكتروني على سياسات بيجو 

نحو البيئة وإعادة التدوير.

حول هذا الكتّيب

 تعتمد المعلومات المتضّمنة في هذا الكتّيب 
على البيانات والصور المتاحة في وقت الطباعة. 

من الممكن عدم توّفر بعض المزايا في المنطقة. 
كجزٍء من سياسة متابعة تطوير المواصفات، تحتفظ 

بيجو بحق تعديل المواصفات، الخيارات واأللوان 
في أي وقت. نرجو منكم سؤال وكيلكم لمعرفة 

me.peugeot. المعلومات الكاملة، أو تفّضلوا بزيارة
com. من الممكن أن تؤثر عملية طباعة وتصوير 
هذا الكتّيب على األلوان الموجودة فيها. ال يعتبر 

هذا الكتّيب وثيقة تعاقدية أو عرض للبيع. ال يمكن 
نسخ المعلومات الواردة في هذا الكتّيب دون إذن 

تصريح من بيجو.

الـشـبـكـة والـخـدمـات
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