
THÔNG SỐ KỸ THUẬT / TECHNICAL DATA
Kích thước tổng thể / Overall dimensions (mm)

Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm)

Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance (mm)

Trọng lượng không tải / Curb weight (kg)

Trọng lượng toàn tải / Gross weight (kg)

Số chỗ ngồi / Seat capacity

Động cơ / Engine

Công suất cực đại / Maximum output (hp @ rpm)

Mô-men xoắn cực đại / Maximum torque (Nm @ rpm)

Hộp số / Transmission

Dẫn động / Drivetrain

4.670 x 1.855 x 1.655

2.840

165

1.570

2.200

7

1.6L THP, 1.599 cc

165 @ 6.000

245 @ 1.400 - 4.000

Tự động 6 cấp / 6-speed automatic

Cầu trước / FWD

TRANG BỊ NỔI BẬT / HIGHLIGHTED FEATURES

Đèn trước full LED, tự động cân bằng góc chiếu / Full LED headlamps, auto levelling

Đèn sương mù LED tích hợp chức năng chiếu góc khi vào cua / Cornering front fog LED lamps

Đèn hậu dạng LED / LED rear lamps

Gương chiếu hậu ngoài: Chỉnh điện, gập điện, sấy, tích hợp đèn LED báo rẽ, điều chỉnh khi lùi

Exterior mirror: Electric adjustment, heating & electric folding with side indicator repeater LED, reverse gear indexed

Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch / 12,3-inch digital cluster display

Màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch / 8-inch touch screen
Hệ thống âm thanh: 10 loa Focal / Audio system: 10 Focal speakers

Điều hòa tự động 2 vùng / Dual-zone automatic climate control
Hàng ghế trước: Chỉnh điện, massage đa điểm, nhớ vị trí ghế lái
1st row: Electric adjustment, multi-point massage, driver memory seat

Túi khí phía trước, túi khí bên hông phía trước, túi khí cửa sổ / 6 airbags

Gói tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS / Advanced driver assistance systems

Hệ thống khóa ISOFIX 3 điểm cho ghế trẻ em / 3-point ISOFIX attachment

3 chế độ lái: Normal, Manual, Sport / 3 drive modes: Normal, Manual, Sport  

MÀU XE / COLORS

Lưu ý:  Hình ảnh & Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng liên hệ Showroom gần nhất để biết thêm chi tiết. SCAN ME

Xanh Emerald
(EDZ)

Trắng Pearl
(KWE)

Xám Platinum 
(EVL)

Đen Nera
(KTV)

Đỏ Sensation
(M6MY)

Thêm phong cách với tùy chọn màu sắc Duo-Tone

Trắng Pearl - ĐenĐỏ Sensation - Đen

PEUGEOT 5008 AL
MÃ SẢN PHẨM / PRODUCT CODE P87L3

GIÁ MỚI:

1.349 Triệu đồng
1.249 Triệu đồng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT / TECHNICAL DATA
Kích thước tổng thể / Overall dimensions (mm)

Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm)

Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance (mm)

Trọng lượng không tải / Curb weight (kg)

Trọng lượng toàn tải / Gross weight (kg)

Số chỗ ngồi / Seat capacity

Động cơ / Engine

Công suất cực đại / Maximum output (hp @ rpm)

Mô-men xoắn cực đại / Maximum torque (Nm @ rpm)

Hộp số / Transmission

Dẫn động / Drivetrain

4.670 x 1.855 x 1.642

2.840

165

1.560

2.190

7

1.6L THP, 1.599 cc

165 @ 6.000

245 @ 1.400 - 4.000

Tự động 6 cấp / 6-speed automatic

Cầu trước / FWD

TRANG BỊ NỔI BẬT / HIGHLIGHTED FEATURES

MÀU XE / COLORS

Lưu ý:  Hình ảnh & Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng liên hệ Showroom gần nhất để biết thêm chi tiết. SCAN ME

Xanh Emerald
(EDZ)

Trắng Pearl
(KWE)

Xám Platinum 
(EVL)

Đen Nera
(KTV)

Đỏ Sensation
(M6MY)

Thêm phong cách với tùy chọn màu sắc Duo-Tone

Trắng Pearl - ĐenĐỏ Sensation - Đen

Đèn trước full LED, tự động cân bằng góc chiếu / Full LED headlamps, auto levelling

Đèn sương mù LED tích hợp chức năng chiếu góc khi vào cua / Cornering front fog LED lamps

Đèn hậu dạng LED / LED rear lamps

Gương chiếu hậu ngoài: Chỉnh điện, gập điện, sấy, tích hợp đèn LED báo rẽ

Exterior mirror: Electric adjustment, heating & electric folding with side indicator repeater LED

Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch / 12,3-inch digital cluster display

Màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch / 8-inch touch screen

Hệ thống âm thanh: 6 loa tiêu chuẩn Peugeot / Audio system: 6 speakers

Điều hòa tự động 2 vùng / Dual-zone automatic climate control

Hàng ghế trước: Chỉnh điện / 1st row: Electric adjustment

Túi khí phía trước, túi khí bên hông phía trước, túi khí cửa sổ / 6 airbags

Hệ thống khóa ISOFIX 3 điểm cho ghế trẻ em / 3-point ISOFIX attachment

3 chế độ lái: Normal, Manual, Sport / 3 drive modes: Normal, Manual, Sport  

PEUGEOT 5008 AT
MÃ SẢN PHẨM / PRODUCT CODE P87L2

GIÁ MỚI:

1.199 Triệu đồng
1.099 Triệu đồng

Facebook.com/peugeotquangbinh peugeotquangbinh.vn 0938.806.881


