Nadat we vorig jaar de 3008, het kleine broertje van de 5008 en ‘Auto van het Jaar’, mochten rijden,
was onlangs het vlaggenschip van Peugeot aan de beurt, de 5008 Allure 1.6 e-THP EAT6. Deze
grootste telg vuit het Peugeot assortiment valt op, kan je gerust zeggen. Niet in de laatste plaats
door het fraaie uiterlijk van de SUV.
De 5008 staat op hetzelfde platform als de kleinere 3008, maar biedt
veel meer binnenruimte, inclusief 2 extra zitplekken. Deze SUV oogt
dan ook duidelijk groter. De belijning helpt hier duidelijk aan mee,
waarbij de minder schuin aflopende achterzijde eveneens een ‘groter’ effect geeft. En, als je de 2 achterzitjes niet gebruikt, dan heb je
ineens een enorme kofferruimte tot je beschikking.
Zijn er aan de buitenkant duidelijke overeenkomsten, het interieur
van de 5008 lijkt ook op dat van de 3008; het is hypermodern met
oog voor retro. De i-Cockpit zit vol met druk- en draaiknoppen om
het Multimedia Infotainmentsysteem te bedienen. De stoelen zitten
strak en stevig en geven je een goede houvast. De Amplify mogelijk42 I 4WD Magazine

heid biedt je een complete massage, inclusief sfeerverlichting, aangename geur van de airco en stoelmassage, luxer kun je ’t bijna niet
hebben. Het ‘Knight-Rider’ stuur biedt stevige houvast en draait strak,
zeker in de Sport-stand van de 5008.
Het onderstel is sportief en in de Sport-stand krijg je ook weer zin
om het gaspedaal dieper in te drukken. De remmen werken enorm
direct; hier moesten we even aan wennen, maar da’s gauw over. Wij
reden de 1.6 e-THP EAT6 met 165 pk. De zestraps automaat doet boterzacht z’n werk.
Het rijden met deze grootste telg uit het personenautoaanbod van

het Peugeot concern is strak, bijna on-Frans
en zeker voor mensen die serieuze afstanden
maken, erg prettig. Mede ook door de goed
zittende (kunst-) lederen zetels, die haast vliegtuigachtig prettig zitten. Onze Peugeot 5008 is
uitgerust met glanzende 18 inch lichtmetalen
wielen.
De 5008 voelt daadwerkelijk als een grote
broer bij de SUV-telgen van Peugeot. Een SUV
voor de weg, die ook onder natte, of gladde
omstandigheden goed en veilig uit de voeten
kan. De 5008 voelt betrouwbaar aan, maar, indien gewenst, kun je er zeker ook sportief mee
rijden. Een leeuw dus, die op vele manieren ‘en
route’ uit de voeten (wielen) kan.
Wij hebben onze kilometers gedurende onze
rij-indruk met plezier gemaakt.

STANDAARDUITRUSTING
BRANDSTOF		 BENZINE
KLEUR			
GRIS ARTENSE, METAALLAK
STOF			
STOF/KUNSTLEDER; PEDIMONTE MISTRAL ZWART
KOSTEN RIJKLAAR MAKEN
INCL.
RECYCLINGSBIJDRAGE
INCL.
TENAAMSTELLING INCL.
LEGES			INCL
BIJTELLING		 22%
CONSUMENTENPRIJS			
€ 41.060
GETOONDE OPTIES
MEERPRIJS: VERNISMETAALLAK		
800
PACK CITY 1				250
HANDS-FREE ACHTERKLEPBEDIEDING		
1.000
KEYLESS ENTRY & START			
0
PEUGEOT CONNECT NAV INCL DAB+		
900
PRIJS GETOOND MODEL: € 44.010
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