BỘ ĐÔI SUV PEUGEOT

3008 & 5008

CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ THƯƠNG HIỆU
Khởi đầu từ một nhà máy đúc thép nhỏ ở thị trấn Sochaux
phía Đông nước Pháp, gia tộc PEUGEOT đã từng bước đa dạng hoá lĩnh vực sản xuất kinh doanh của
mình và đạt được
thành công trong lĩnh vực ô tô. Sở hữu diện mạo đậm nét 3 nền văn hoá Pháp, Đức, Thuỵ Sĩ cùng các
yếu tố công thái học,
tính thẩm mỹ và độ hoàn thiện cao, các sản phẩm chế tác từ
nhà máy PEUGEOT từ năm 1912 cho đến nay đều toát lên
được ý tưởng thiết kế đặc trưng của thương hiệu.

208 NĂM THEO ĐUỔI CÁC GIÁ TRỊ TẠO NÊN
THÀNH CÔNG CỦA PEUGEOT
EXCELLENCE – HOÀN HẢO
ALLURE – CUỐN HÚT
EMOTION – CẢM XÚC

EXCELLENCE – HOÀN HẢO
Với tôn chỉ đảm bảo đúng quy trình chất lượng theo tiêu chuẩn Pháp và
tinh thần liên tục đổi mới, mỗi chiếc xe PEUGEOT đều là sự kết hợp
hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ cao và khả năng vận hành thực tế, mang đến
những trải nghiệm lái đầy phấn khích.

ALLURE – CUỐN HÚT
Phong cách Paris thời thượng trong thiết kế Peugeot tạo hình
xe ấn tượng với những đường nét tinh xảo đến hoàn mỹ, rút gọn
những chi tiết không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ
đầy uy lực, đẳng cấp và riêng biệt đậm chất Pháp.

EMOTION – CẢM XÚC
Nâng cao sự trải nghiệm sau tay lái thông qua thiết kế khoang lái rất
trực quan và khoa học. Đây là sự giao thoa, kết hợp của công nghệ
cùng các giác quan mang đến cho người lái cảm giác phấn khích và
trọn vẹn theo từng cung bậc cảm xúc.

QUARTZ CONCEPT
TỪ TƯƠNG LAI ĐẾN HIỆN THỰC
Đúng như tên gọi, mẫu xe concept
Peugeot Quartz như một khối đá thạch anh
với những đường nét góc cạnh, sắc nét.
Lấy cảm hứng từ dòng SUV siêu thể thao,
kết hợp hài hòa giữa sự mạnh mẽ, cá tính
của dòng SUV nhưng vẫn giữ được sự
lịch lãm, sang trọng đậm phong cách
Pháp. Peugeot Quartz là mẫu xe đặt
nền móng cho thế hệ sản phẩm Peugeot
SUV hoàn toàn mới sau này.

Bộ đôi SUV Peugeot 3008 & 5008 là thế hệ sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình của thương hiệu Peugeot
trong những năm gần đây. Là thế hệ sản phẩm đại diện thuyết phục nhất cho những giá trị cốt lõi: Inspired Style,
Amplified Experience, Inventive Hightech mà thương hiệu Peugeot đang hướng đến.
Đây mẫu xe thành công nhất trong lịch sử Peugeot toàn cầu với doanh số hơn 300.000 chiếc kể từ khi
ra mắt, cũng như đạt hơn 65 giải thưởng từ các tạp chí danh tiếng thế giới, nổi bật nhất là Giải Xe tốt nhất năm
"Car of the Year 2017" và Giải thiết kế sáng tạo “Red Dot Award 2017”.

REDDOT DESIGN
Giải “Thiết kế sáng tạo”
“Red Dot Award”
(bao gồm thiết kế ngoại & nội thất).

CAR OF THE YEAR

THIẾT KẾ KHƠI DẬY CẢM XÚC
Inspired Style
Phong cách thiết kế đặc trưng
pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại
kết hợp cùng tính thể thao và lịch lãm
đầy cuốn hút, bộ đôi SUV Peugeot
3008 & 5008 thể hiện bản lĩnh của
người tiên phong, tự tin khám phá
những điều mới mẻ.

TRẢI NGHIỆM ĐỈNH CAO
Amplified Experience
Với triết lý lấy người lái làm trung tâm, Peugeot New i-Cockpit mang đến cho người sử dụng cảm xúc đỉnh cao
thông qua 3 yếu tố Nghe – Nhìn – Chạm. Điểm nhấn đặc trưng là phong cách thiết kế mô phỏng khoang lái phi
thuyền đậm chất công nghệ giúp gia tăng tối đa cảm giác lái, kết hợp hoàn hảo giữa tính chính xác và cảm xúc.

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ
Inventive Hightech
Bộ đôi SUV Peugeot 3008 & 5008 trang bị các tính năng an toàn cao cấp bao gồm cấu trúc
thân xe tối ưu có khả năng chịu lực tốt kết hợp cùng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS mang đến
những trải nghiệm lái khác biệt và khả năng vận hành hoàn hảo.

ĐỘNG CƠ PRINCE ENGINE THP MẠNH MẼ
Với 8 năm liền đạt giải động cơ của năm, động cơ
Prince Engine THP luôn là niềm tự hào của
thương hiệu Pháp trong suốt thời gian qua. Từ đó,
Peugeot không ngừng cải tiến và phát triển thế hệ
động cơ có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ,
tích hợp công nghệ tăng áp mang đến hiệu suất
vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

THẾ HỆ KHUNG GẦM EMP2
Thế hệ khung gầm mới nhất của Tập đoàn,
với kết cấu thép tấm cường độ cứng rất cao,
các chi tiết thiết kế được tinh gọn, tối ưu trọng lượng
so với thế hệ trước nhưng vẫn đảm bảo
độ cứng vững khi vận hành.

HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 6 CẤP EAT6
Với hộp số tự động 6 cấp EAT6 hiện đại, quá trình
chuyển số của các dòng xe Peugeot SUV
sẽ diễn ra mượt mà đến mức khó tin. Không những thế,
hệ thống số 6 cấp còn giúp giảm tải cho động cơ,
tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường và giảm tối đa
tiếng ồn.

PEUGEOT 3008

Peugeot 3008 là sản phẩm tiên phong trong thế hệ SUV hoàn toàn mới của thương hiệu Peugeot.
Đây là sự kết hợp hài hoà giữa công năng của một mẫu xe truyền thống với diện mạo năng động, phá cách của
thời trang hiện đại.
Không những mang nét lịch lãm với tỷ lệ thân xe cân đối cùng chi tiết cá tính, đặc trưng, Peugeot 3008 gây ấn
tượng bởi những đường dập nổi tinh tế, dứt khoát, dải đèn pha LED lấy cảm hứng từ mắt sư tử kết hợp cùng lưới tản
nhiệt mạ chrome sang trọng và đầy uy lực.

NGÔN NGỮ THIẾT KẾ CỦA TƯƠNG LAI
Ngôn ngữ thiết kế Peugeot New i-Cockpit được nâng lên
tầm cao mới trên Peugeot 3008, được ví như buồng lái một
chiếc máy bay và đậm chất công nghệ.
Một thiết kế đẹp là sự hội tụ của mọi giác quan, là tập hợp
của nhìn, chạm và lắng nghe mang đến nhiều cảm xúc.
Tầm nhìn của người lái được tối ưu hóa thông qua màn hình
kỹ thuật số HUD 12.3” kết hợp cùng cần số điện tử một chạm
hướng công thái học bàn tay giúp người lái dễ thao tác.

KHÔNG GIAN NỘI THẤT LINH HOẠT
Với thiết kế đặc biệt, tận dụng tối đa sức chứa của khoang hành lý cùng chức năng
“Magic Flat”, không gian bên trong xe có thể tuỳ biến một cách chủ động theo nhu cầu sử dụng.

CHINH PHỤC MỌI CUNG ĐƯỜNG
Khả năng vận hành mạnh mẽ kết hợp với
hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) và an toàn
chủ động sẽ mang lại sự yên tâm và thoải mái
tối đa cho những chuyến hành trình của bạn.

KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS - WEIGHT

Kích thước tổng thể / Overall dimensions (mm)

4.510 x 1.850 x 1.662 (*)
2.730

Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm)

1.579 / 1.587

Chiều rộng cơ sở trước/sau / Front/rear track width (mm)

165

Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance (mm)
Khối lượng không tải / Curb weight (kg)

1.540 (*)

Khối lượng toàn tải / Gross weight (kg)

1.990 (*)

Dung tích bình nhiên liệu / Fuel tank capacity (l)

53

Số chỗ ngồi / Seat capacity

5

ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH / ENGINE - PERFORMANCE

1.6L THP, 1.599 cc

Động cơ / Engine

165 @ 6.000

Công suất tối đa / Maximum output (hp @ rpm)

245 @ 1.400 - 4.000

Mô-men xoắn tối đa / Maximum torque (Nm @ rpm)

205

Vận tốc tối đa / Maximum speed (km/h)
Hộp số / Transmission

Tự động 6 cấp / 6-speed automatic

Dẫn động / Drivetrain

Cầu trước / FWD

KHUNG GẦM / CHASSIS

Hệ thống treo trước / Front suspension

Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels - MacPherson axle
Bán độc lập / Semi-independent wheels - Twist beam axle

Hệ thống treo sau / Rear suspension

Phanh đĩa / Disc

Hệ thống phanh / Brake system

Trợ lực điện / Electric power steering

Hệ thống lái / Steering system

225/55R18

Lốp xe / Tire
MÀU SẮC / COLORS

Đỏ Sensation
(M6MY)

Xanh Magnetic
(EEG)

Vàng Copper
Metallic (ELG)

Trắng Pearl
(KWE)

Đen Nera
(KTV)

(*) Thay đổi theo tuỳ chọn trang bị của xe, vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để có thông tin chi tiết.
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.

Vàng Pyrite
(ELL)

PEUGEOT 5008

Tổng thể chiếc xe là một thiết kế hình khối cứng cáp.
Các chi tiết được bố trí hợp lý như phần
lưới tản nhiệt hoạ tiết hình kim cương, logo sư tử đặc trưng,
đèn full LED, hốc gió cỡ lớn dưới đèn sương mù.

Nổi bật từ phía sau là thiết kế mang tính
khí động học, kết hợp đèn hậu dạng LED
với móng vuốt sư tử đặc trưng
thương hiệu Pháp.

KHOANG LÁI ĐẬM TÍNH CÔNG NGHỆ
Điểm nhấn đầu tiên trên thiết kế Peugeot New i-Cockpit là
vô lăng D-cut phá cách bên cạnh tổ hợp điều khiển lấy
cảm hứng từ phím đàn piano, hệ thống âm thanh giải trí
10 loa Focal cao cấp với màn hình độ phân giải cao 8 inches
hiện đại … góp phần biến hóa từng chiếc Peugeot Pháp thành
một tuyệt tác nghệ thuật tinh tế đầy lôi cuốn.
Bên cạnh kết nối thông thường, Peugeot còn tích hợp
công nghệ sạc không dây Qi hiện đại kèm các tính năng
Apple CarPlay®, Mirror Link® cho phép kết nối mượt mà với
smartphone tương thích để truy cập vào các ứng dụng định vị
3D, âm nhạc hay truy cập cuộc gọi.

TUỲ BIẾN CHỦ ĐỘNG MỌI TIỆN ÍCH
Hệ thống cốp điện tự động đóng mở chỉ bằng thao tác gạt chân kết hợp cùng
hàng ghế thứ 3 tiện lợi có thể tháo rời, ngoài ra ghế ngồi được thiết kế với khả năng
tùy biến cao, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng Peugeot 5008 đúng với mục đích
riêng của mình.

CÔNG NGHỆ AN TOÀN VƯỢT TRỘI
Sở hữu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS)
như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường,
nhận diện biển báo tốc độ cùng hệ thống
an toàn tối ưu.
Peugeot 5008 đem lại sự tin tưởng và an tâm
tuyệt đối trên mọi hành trình.

KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG / DIMENSIONS - WEIGHT

Kích thước tổng thể / Overall dimensions (mm)

4.670 x 1.855 x 1.655 (*)
2.840

Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm)

1.579 / 1.575

Chiều rộng cơ sở trước/sau / Front/rear track width (mm)

165

Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance (mm)
Khối lượng không tải / Curb weight (kg)

1.570 (*)

Khối lượng toàn tải / Gross weight (kg)

2.200 (*)

Dung tích bình nhiên liệu / Fuel tank capacity (l)

53

Số chỗ ngồi / Seat capacity

7

ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH / ENGINE - PERFORMANCE

1.6L THP, 1.599 cc

Động cơ / Engine

165 @ 6.000

Công suất tối đa / Maximum output (hp @ rpm)

245 @ 1.400 - 4.000

Mô-men xoắn tối đa / Maximum torque (Nm @ rpm)

203

Vận tốc tối đa / Maximum speed (km/h)
Hộp số / Transmission

Tự động 6 cấp / 6-speed automatic

Dẫn động / Drivetrain

Cầu trước / FWD

KHUNG GẦM / CHASSIS

Hệ thống treo trước / Front suspension
Hệ thống treo sau / Rear suspension

Độc lập kiểu MacPherson / Independent wheels - MacPherson axle
Bán độc lập / Semi-independent wheels - Twist beam axle
Phanh đĩa / Disc

Hệ thống phanh / Brake system

Trợ lực điện / Electric power steering

Hệ thống lái / Steering system

225/55R18

Lốp xe / Tire
MÀU SẮC / COLORS

Đỏ Sensation
(M6MY)

Xanh Emerald
(EDZ)

Trắng Pearl
(KWE)

Xám Platinum
(EVL)

(*) Thay đổi theo tuỳ chọn trang bị của xe, vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để có thông tin chi tiết.
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.

Đen Nera
(KTV)

www.peugeotvietnam.vn

