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المعلومات المزودة هنا بناًء على البيانات وقت طباعة هذه الوثيقة وقد تتغير دون تحذير مسبق

األسعار الموضحة أعاله تضمن ضريبة القيمة المضافة

2021 PEUGEOT 5008
Technical Features Active Allure GTLine الميزات الفنية
Engine 1.6 L Turbo المحرك
Output (Hp/rpm) 165 @ 6000 أقصى قوة: ]حصان/ دورة بالدقيقة[
Torque Nm/rpm 240 @ 1400 أقصى عزم: ]نيوتن متر / دورة بالدقيقة[
Fuel Economy [km/l] 15.1 التوفير في استهالك الوقود ]كم/ لتر[

Transmission 6-speed automatic with manual & sports 
mode

ناقل الحركة

Driven Wheels FWD (4 x 2) نظام الدفع
Tyres Size 215/65 R17 225/55 R18 225/55 R18 حجم العجالت 
Advanced Grip Control System • نظام متقدم للتحكم في التشبث
Dimensions (mm) (L x W x H) 4,641 x 1,844 x 1,651 األبعاد )ملم( )الطول × العرض × االرتفاع(
Fuel Tank Capacity 60L سعة خزان الوقود
Number of Doors 5 األبواب
Seating Capacity (per row) 7 (2 + 3 + 2) عدد المقاعد )لكل صف(
Trunk Cargo Capacity (2nd /3rd row seats down) 166L (952L / 2,042L) سعة صندوق األمتعة )عند طي مقاعد الصفين الثاني والثالث(
Exterior Features الميزات الخارجية
Alloy Wheels 17” 18” dualtone 18” dualtone عجالت من األلومنيوم
Front & Rear Fog Lamps • • • كشافات أمامية وخلفية للرؤية في الضباب
LED Daytime Running Lamps • • • كشافات LED تعمل بالنهار
Auto Halogen Headlights • • مصابيح أمامية اوتوماتيكية هالوجين
Auto LED Headlights with Sequential Indicators • مصابيح أمامية اوتوماتيكية LED بمؤشرات وامضة
Rear LED Lamps (with claw design) • • • )claw خلفية )بتصميم  LED كشافات
Brushed Steel Roofline & Roofrails • • • قضبان سقف من الفوالذ المصقول
Front Silver Skid Plate • • هيكل أمامي فضي مانع لالنزالق
Panoramic Sunroof • • فتحة سقف بانورامية
Chrome Exhaust Tip • فتحة عادم مطلية بالكروم
Interior & Convenience Features الميزات الداخلية وميزات الراحة
iCockpit 12.3” Virtual Driver Display • • • لوحة قيادة افتراضية iCockpit مقاس 12.3 بوصة
Multifunctional Leather Steering Wheel  
(tilt & telescopic) • • •

مقود مكسو بالجلد متعدد االستخدامات )قابل للتحريك طوالً 
وارتفاًعا(

Manual Mode Paddle Shifts • • • تبديل للسرعة على المقود يدويًا
Passive Entry & Push Engine Start Button • • • الدخول من دون مفتاح وتشغيل المحرك بضغطة زر
Cruise Control with Speed Limiter • • Adaptive نظام تحديد وتثبيت السرعة
Air Conditioning System SemiAuto Auto Auto مكيف هواء
Rear A/C Vents • • • مخارج لمكيف الهواء للمقاعد الخلفية
Auto Dimming Inside Mirror • • • مرآة داخلية بخاصية التعتيم التلقائي
Ventilated Glove Box • • • صندوق قفازات بتهوية
6-way Manual Front Seats Adjustment • Power (driver) Power (driver) مقعد السائق قابل للطي يدوًيا في 6 اتجاهات
Rear Seat Folding (60:40) • • • مقعد خلفي قابل للطي بنسبة 60:40
Wireless Phone Charger • • • شاحن هاتف السلكي
Power Liftgate with Handsfree (foot sensor) Feature • • باب خلفي كهربائي يعمل بدون لمس )مستشعر حركة القدم(
Ambient Lighting • • إضاءة داخلية
Letherette & Fabric Seats • مقاعد بلمسة من الجلد والقماش
Nappa Leather Seats • Nappa مقاعد مكسوة بجلد
Front Massage Seats • مقاعد أمامية بخاصية التدليك
Active Parking with Assisted Steering System • نظام الركن النشط مزود بنظام مساعدة التوجيه
Audio & Entertainment System نظام الصوت والترفيه
8” color Touchscreen With Phone Mirroring  
Connectivity • • •

نظام معلومات وترفيه مع شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 
8 بوصة

USB & Bluetooth Connectivity • • • AUXو USB توصيل عبر البلوتوث ومخارج
Number of Speakers 6 6 10 (Focal) عدد مكبرات الصوت
Navigation System • 3D نظام مالحة 
Safety األمان والسالمة
Airbags 6 6 6 وسائد هوائية

ABS + EBD + ESC + TPMS • • •
نظام المكابح المانعة لالنغالق + نظام التحكم اإللكتروني 

في الثبات + نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات + التوزيع 
اإللكتروني لقوة الكبح

Electronic Parking Brake • • • مكابح الركن اإللكترونية
Driver Attention Alert • • • نظام تنبيه للسائق
Front Child Safety Lock Button • • • زر لحماية األطفال يتم التحكم به من المقعد األمامي
Parking Sensors Rear Front & Rear Front & Rear حساسات ركن
Rear View Camera • • 360° كاميرا للرؤية الخلفية
Blind Spot Warning with Assisted Steering • • تحذير للمناطق غير المرئية بنظام مساعدة التوجيه
Lane Departure Warning with Assisted Steering • • نظام التحذير من المسارات القريبة مع نظام مساعدة التوجيه
Active Emergency Safety Braking • مكابح أمان تعمل عند الطوارئ
Safety Kit • • • مطفأة حريق وصندوق للمساعدات األولية ومثلث التحذير
Warranty الضمان
5 Years / 100,000 kms • • • ضمان لمدة 5 سنوات/ 100,000 كم

For more information, please speak to one of our sales executives. لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع قسم المبيعات.


