
PEUGEOT 5008
Công nghệ đột phá - Cảm xúc thăng hoa



Với tôn chỉ đảm bảo đúng quy trình chất lượng theo tiêu chuẩn Pháp và tinh thần đổi mới liên tục, 
PEUGEOT luôn dành toàn bộ tâm huyết của mình cho việc thiết kế những mẫu xe với kiểu dáng 
sang trọng, đầy cảm xúc để mang đến những trải nghiệm lái xe sinh động hơn, chúng tôi không ngừng 
nỗ lực nghiên cứu chất liệu hướng đến sự thân thiện và gắn kết.





THIẾT KẾ ẤN TƯỢNGKHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ

Mang đến cái nhìn mới về tính thể thao và khả năng vận hành 
dựa trên triết lý đậm bản sắc PEUGEOT, hình dáng mạnh mẽ bên ngoài, 
nội thất cao cấp tinh tế bên trong cùng những công nghệ thế hệ mới 
được tích hợp sẵn, tất cả đã cùng tạo một hệ thống vận hành độc đáo, 
giúp PEUGEOT 5008 trở nên nổi bật và khác biệt.

Ở mặt trước, cụm đèn chiếu full LED đầy mê hoặc, kết hợp với lưới tản nhiệt 
tinh xảo bao bọc bởi những thanh mạ chrome độc đáo. Tay nắm cửa, 
gương chiếu hậu mạ chrome càng làm tôn lên nét sang trọng cũng như phong cách 
thể thao của PEUGEOT 5008 thế hệ hoàn toàn mới.



DẤU ẤN PHONG CÁCH
Ở phía sau, hệ thống hai ống xả mạ chrome và 
đèn hậu LED với dạng móng vuốt sư tử đặc trưng khiến 
người xem không thể rời mắt. Mâm xe 18 inch hợp kim, 
cắt vát kim cương càng làm tôn lên nét tinh xảo 
của PEUGEOT 5008.





ĐAM MÊ ĐẦY HỨNG KHỞI TỰ T IN THỂ HIỆN PHONG CÁCH

Chuyển động mượt mà nhưng không kém phần mạnh mẽ như 
những chú sư tử đã tạo nên nét quyến rũ riêng biệt cho dòng 
sản phẩm thế hệ hoàn toàn mới PEUGEOT 5008: đường nét thể thao 
hay những đường cong được sắp xếp theo gu thẩm mỹ thời trang 
đúng phong cách Pháp cùng các thuộc tính cao cấp 
tạo nên một phong cách ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên.

Ở phía trước, cụm lưới tản nhiệt mạ chrome 2 màu và được bao bọc bởi cụm 
đèn FULL LED đầy năng động. Ở phía sau, với điểm nhấn đặc trưng, ba móng vuốt 
sư tử ở mỗi bên, thể hiện một phong cách mạnh mẽ và tôn lên tính thể thao của xe.



KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VẬN HÀNH VƯỢT TRỘI

PEUGEOT 5008 được cấu tạo từ những chi tiết & chất liệu cao cấp: Mâm xe 18-inch 
hợp kim 2 tông màu cắt vát kim cương, hệ thống ống xả kép mạ chrome, logo 5008 
ánh kim, khẳng định chất lượng ngay từ vẻ bề ngoài.

PEUGEOT đặc biệt chú trọng đến khả năng vận hành vuợt trội: dòng SUV thế hệ hoàn toàn mới 
PEUGEOT 5008 được trang bị động cơ Prince Engine THP mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.





GIA TĂNG TRẢI NGHIỆM ĐÁNH THỨC CÁC GIÁC QUAN

Triết lý PEUGEOT New i-Cockpit mang đến cho người lái một cảm nhận đầy hứng khởi, 
dễ dàng tận hưởng trải nghiệm lái xe sinh động, mạnh mẽ, với vô lăng được bọc bằng da toàn phần 
tích hợp các nút điều khiển và cần số điện tử tự động một chạm.

Ghế bọc da Claudia Mistral và nội thất gỗ với những chi tiết mạ chrome 
tinh tế được thiết kế để chạm vào cảm xúc người lái. Nhờ i-Cockpit® 
Amplify, tất cả các giác quan của bạn đều được đánh thức: độ sáng, 
âm thanh, cảm giác năng động của tính năng Driver Sport Pack trong 
chế độ “Boost” mang đến cho người lái những trải nghiệm lái đầy phấn khích.



KẾT NỐI KHÔNG GIỚI HẠN

Màn hình Kỹ thuật số 12,3” hiển thị nhiều thông tin ngay trên vô lăng và màn hình 
cảm ứng điện dung 8” giúp bạn theo dõi thông tin mà không cần rời mắt khỏi 
lộ trình. Với  tính năng MirrorLink® và Apple CarPlay, điện thoại thông minh 
của bạn giờ đây đã có thể kết nối trực tiếp với màn hình cảm ứng của xe 
một cách tiện dụng.





KHÁC BIỆT TRÊN MỖI CUNG ĐƯỜNG

Cửa sổ trời toàn cảnh với bề mặt kính rộng được tô điểm bởi 
màu xanh của hệ thống đèn nội thất, mang đến một tầm nhìn 
tuyệt vời và mức độ sáng dễ chịu trong khoang xe. Hệ thống 
loa hi-fi cao cấp từ Focal® *, được công nhận với chất lượng 
âm thanh độc đáo, thuần khiết và sắc nét.  Ghế massage 
đa điểm được bọc da cao cấp và mạ satin sang trọng . 
Với Peugeot i-Cockpit Amplify, người lái có thể 
dễ dàng tùy chỉnh được trạng thái của xe với chế độ 
Boost và Relax, thay đổi màu sắc không gian phù hợp với sở thích 
trong mỗi chuyến đi.



KHÔNG GIAN RỘNG RÃI

Khoang xe của PEUGEOT 5008 thế hệ hoàn toàn mới có thể được chuyển đổi theo 
ý muốn và tận dụng tối đa sức chứa của khoang hành lý. Với thiết kế đặc biệt, sức chứa 
có thể lên đến 2040L khi gập hoàn toàn hàng ghế thứ 2. PEUGEOT 5008 cung cấp nhiều 
khả năng tuỳ chỉnh với chức năng mở cốp sau rảnh tay, bạn có thể mở bằng động tác  
quét chân bên dưới ống xả.





CHINH PHỤC MỌI CUNG ĐƯỜNG

Với tính năng Advanced Grip Control cùng các chế độ lái 
trên bùn, tuyết, cát, v.v..., Chỉ với một thao tác, PEUGEOT 5008 
hoàn toàn có thể chinh phục các cung đường trắc trở 
một cách dễ dàng.



CÔNG NGHỆ AN TOÀN VƯỢT TRỘI SỐNG TRONG KHOẢNH KHẮC TƯƠNG LAI

PEUGEOT 5008 thế hệ hoàn toàn mới trang bị các tính năng an toàn hạng nhất bao gồm 
cấu trúc thân xe tối ưu hóa có khả năng chịu đựng tốt các lực tác động từ bên ngoài, 
6 túi khí xung quanh xe, và hàng loạt công nghệ an toàn tích hợp khác. Để nắm bắt thông tin 
bên ngoài, xe được bố trí đến 12 cảm biến xung quanh, Camera sau góc nhìn 180 độ giúp 
mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát.

PEUGEOT 5008 thế hệ hoàn toàn mới cho phép các tính năng hỗ trợ lái chuyên biệt thế hệ mới dẫn lối bạn. 
Các công nghệ bao gồm tính năng nhận dạng ký hiệu biển báo tốc độ với các khuyến cáo, cảnh báo 
lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo tập trung cho người lái, cảnh báo áp suất lốp.



1.6L THP 165 S&S

Dung tích động cơ 1598cc

Công nghệ tích hợp Tăng áp và S&S

Công suất tối đa 165hp

Momen xoắn tối đa 245Nm

Mức tiêu hao nhiên liệu

Chu trình hỗn hợp 7.46L/100km

8.93L/100km

6.62L/100km

Chu trình trong thành phố

Chu trình ngoài thành phố

*Mức tiêu hao nhiên liệu được kiểm nghiệm bởi cục đăng kiểm Việt Nam  
(Mức tiêu hao nhiên liệu thực tế phụ thuộc vào điều kiện  vận hành thực tế cũng như 
kĩ năng điều khiển của người lái).

*

Dòng động cơ THP là niềm tự hào của PEUGEOT trong suốt thời gian qua. Không ngừng được cải tiến và 
phát triển, phiên bản động cơ 1.6L THP 165 S&S sở hữu kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, tích hợp các 
công nghệ hiện đại như tăng áp, S&S, Sportmode..., không chỉ đáp ứng các nhu cầu đa dạng của 
người sử dụng, mà còn góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường nhờ hạn chế tối đa lượng khí thải.



KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS-WEIGHT

Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall dimensions 4670 x 1855 x 1655 mm

Chiều dài cơ sở / Wheel base 2840 mm

Khoảng sáng gầm xe / Minimum ground clearance 165 mm

Trọng lượng / Weight 
Không tải / Curb 1570 kg

Toàn tải / Gross 2200 kg

Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity 56 L

Số chỗ ngồi / Seat capacity 07

ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH / ENGINE-PERFORMANCE

Loại / Type Xăng, tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng, Trục cam kép 16 van biến thiên.  
Gasoline, Turbo high pressure, 4 inline cylinders, DOHC, 16 valves, CVVT

Hệ thống phun nhiên liệu / Fuel system       Phun trực tiếp / Direct injection

Dung tích xi lanh / Displacement 1598 cc

Công suất cực đại / Max. power 165Hp / 6000rpm

Mô men xoắn cực đại /  Max. torque 245Nm / 1400 - 4000rpm

Vận tốc tối đa / Max speed 205 km/h

Khả năng tăng tốc / Acceleration (0-100km/h) 10,2 s

Hộp số / Transmission Tự động 6 cấp / 6-speed automatic

KHUNG GẦM / CHASSIS

Hệ thống treo

Suspension system

Trước / Front Độc lập kiểu MacPherson / Independent MacPherson struts

Sau / Rear Thanh xoắn / Deformable beam type

Phanh / Brake Trước x Sau / Front x Rear Đĩa x Đĩa / Disc x Disc

Cơ cấu lái / Power steering Trợ lực điện / Electronic power steering

Lốp xe / Tire 225/55R18

MÀU SẮC / COLOUR

Pearl White (KWE) Emerald Crystal (EDZ) Platinum Grey (EVL)Nera Black (KTV)



Hệ thống đèn pha full LED / Head lamps full LED 
Tự động cân bằng góc chiếu / Auto levelling  
LED chạy ban ngày / LED daytime running lamps 
Đèn hậu dạng LED / LED rear combination lamps 
Đèn dẫn đường tự động / Automatic follow me home function 
Cánh hướng gió sau tích hợp đèn phanh lắp trên cao / Sporty rear spoiler with HMSL 
Đèn sương mù phía trước dạng LED tự động bật sáng khi vào cua / Cornering Front Fog LED Lamps 
Gạt nước mưa phía trước tự động / Auto front wipers function 
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Panorama Sunroof 
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện tích hợp báo rẽ 
The electrically adjustable, retractable outer mirror with repeated lamp 
Nẹp thành cửa kính và ốp lườn hông mạ chrome / Chrome Windows Sills, Side Doors Sills  
Tay nắm cửa mạ chrome / Chrome door handle 
Cảm biến mở - đóng cốp sau tự động / Power open - close tail gate with handfree sensor 

Cần số điều khiển điện / Electric geabox command 
Vô lăng bọc da, tích hợp công tắc đa chức năng
Leather covered steering wheel, multi function switch 
Lẫy chuyển số trên vô lăng / Paddle shift 
Cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3” hiển thị đa thông tin / HUD 12,3” cluster display

Sạc không dây / Wireless charging 

Điều hòa tự động 2 vùng độc lập / Dual auto air conditioner 

Cửa chia gió cho hàng ghế sau / Rear air vent 

Đèn trang trí không gian nội thất / Ambiant lights 

Phanh tay điện tử / Electric parking brake 

Ngăn làm mát trung tâm / Small refrigerator 

Gương chiếu hậu trong cabin tự động chống chói / Auto dimming rearview mirror 

Hàng ghế thứ 3: 2 ghế gập, tháo rời được / 2 folding and removable seats in 3rd row 

Hàng ghế trước: chỉnh điện, masage đa điểm, Ghế lái nhớ vị trí

Front seats: Powers, multiple massage with memory   

Kết nối: Mirror link, Apple Carplay; Wifi
Conecting Mirror link, Apple Carplay; wifi
Radio, MP3, kết nối USB/AUX/Bluetooth
Radio, Mp3, conecting USB/AUX/Bluetooth
Định vị GPS / Navigation
Màn hình cảm ứng 8 inch / 8’’ touch screen
Hệ thống 10 loa cao cấp Focal Hifi / System Focal Hifi 10 Speakers

NGOẠI THẤT / EXTERIOR

NỘI THẤT / INTERIOR

AN TOÀN / SAFETY

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock brake system 

Hệ thống cân bằng điện tử ESP / Electronic stability control ESP 

Hệ thống chống trượt ASR / Wheel anti-slip regulation (ASR) 

Tự động khóa của khi vận hành và tự động mở khi có tai nạn

Automatic doors & tailgate lock when travelling with automatic open in case of crash 

Hệ thống ga tự động và giới hạn tốc độ / Cruise control & speed limiter 

Hệ thống nhận diện biển báo giới hạn tốc độ / Speed limit recognition 

Cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường / Lane Warning & Keeping Assist system 

Hệ thống nhắc nhở người lái / Driver Attention Alert System 

Hệ thống kiểm soát chế độ lái / Advanced Grip Control 

Hỗ trợ xuống dốc / Hill Assist Decent Control (HADC) 

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill start assist  

Hệ thống cảnh báo điểm mù / Active Blind Spot Detection 

Hệ thống cảnh báo ốp suất lốp / Indirect tyre pressure detection (DSGI) 

Camera lùi 180 độ / 180o reversing camera 

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking sensors 

6 Túi khí / 6 Airbags 

Hệ thống khóa ISO FIX cho ghế trẻ em / 3 points ISOFIX attachment

Hệ thống Audio
Audio system


