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A Peugeot kezdettől fogva a minőség és az innováció fémjelezte 

francia ipari hagyományok útján jár. Napjainkban még inkább arra 

törekszik, hogy olyan elegáns formatervezésű autókat alkosson, 

amelyek a vezetés élményén túl az összes érzékszervet inspirálják. 

Éppen ezért az ergonómiától, a felhasznált anyagokon át,  

a modern technológiáig a legapróbb részleteket is az intuitív,  

élményszerű vezetés kívánalmainak rendeli alá.
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PEUGEOT 5 0 8  GT

„ AZ  ÚJ  PEUGEOT 5 08 AZ  ÖSSZ ES  OLYAN  
STÍLUSJEGYET MAGÁN  VISELI ,  AMELY A  LEGÚJABB  

KONCEPCIÓAUTÓINK AT,  A  P EUGEOT EXALT- OT  
ÉS  A  PEUGEOT INSTIN CT-ET  F ÉMJ ELZ I .” 

GILLES  VIDAL 
A PEUGEOT FORMATERVEZÉSI  IGAZGATÓJA



VÉGLETEK IG  VONZÓ

Az új PEUGEOT 508 GT alacsony karosszériája, feszes vonalai és izmos, acélos külseje 

igényes és innovatív szellemiségről árulkodik. A GT exkluzív, PureTech 225 EAT8 motorja 

páratlanul impulzív vezetési élményt kínál. 

6

FORMA BON TÓ L IMUZ IN

7

Az új PEUGEOT 508 GT orr-része első ránézésre felismerhető a pepita mintás krómozott hűtőrácsról, amelyet két oldalról  

full LED1 fényszórók szegélyeznek. A határozottan modern megjelenésű modell egyszerű, letisztult és határozott formatervre épül. 

Felépítése kifejezetten atlétikus, az ívelt karosszéria- övvonal szépen kidomborítja a töretlen felületű hátsó sárvédőket. 

ÚJ  PE UGEOT 508  GT

1 Változattól függően szériafelszerelés vagy opció



AZ UTOLÉRHETETLEN PEUGEOT i -COCKP IT ®

Foglaljon helyet a PEUGEOT i-Cockpit® volánjánál és ismerje meg a vezetőhely fogalmának legújabb – rugalmas  

és futurisztikus – értelmezését: a kis méretű kormányt, a magasra helyezett, igény szerint személyre szabható digitális 

műszeregységet és a 10 colos nagy felbontású1 kapacitív képernyőt. Élvezze a ‘Toggle Switches’ billentyűk kellemes  

tapintását, melyeken „zongorázva” könyedén, ujjbeggyel változtathatja a gépjármű beállításait. 

IDŐTÁ LLÓA N MODERN 

Minden részlet kidolgozásával az volt a cél, hogy a modell egészen különleges utazási élményt kínáljon. 

Az új PEUGEOT 508 GT igényes és időtálló anyagokba öltöztetett, szériában bőr1 és Alcantara® borítású 

belső terében egy perforált teljes bőr1 borítású kormány kapott helyet, a műszerfalat, az ajtópaneleket 

és a középkonzolt pedig valódi Zebrano faborítás díszíti. 

1 Változattól függően szériafelszerelés 1 Bőr és egyéb anyagok: a bőrkárpitozás részleteiről a márkakereskedésekben tájékozódhat8 9



P EUGEOT 508  GT  L INE

 „ AZ  ÚJ  PEU GEOT 508  EGY ED I  ÉS  S ZEM REVALÓ ARÁNYAI 
M ENTES EK M I ND EN FEL ES L EGES  S AL L ANGTÓL .  

ÉPPEN EB B ŐL  AD ÓD I K  AZ  EL EGANC I ÁJA .” 

PI ERRE-PAUL MAT TEI
A PEUGEOT 508 VEZETŐ FO R MATE R V E ZŐJE



A SZAVAKON TÚL 

Egyetlen pillantás is elég, hogy magával ragadja a PEUGEOT 508 GT Line „nagymacskás” 

lendülete és  vonzereje, karakteres vonalai, kifinomult designja, valamint olyan technológiai 

megoldásai, mint a keret nélküli  (Frameless) belső visszapillantók és a GT Line egyéb 

prémium kategóriás tartozékai. 

1 2

MERÉSZ  ELEGANCIA 

1 3

Szemből nézve a krómozott keretbe foglalt pepita mintás hűtőrács, a csillogó fekete visszapillantó-tükörházak és a márka legújabb generációs 

fényszórói még jobban kiemelik az PEUGEOT 508 GT Line letisztult, mégis merész vonalait.   

ÚJ  PE UGEOT 508  GT  L INE



RAGYOGÓ FÉNYVISZONYOK

Nappal és éjszaka egyaránt optimális látási viszonyokat biztosítanak a márka jellegzetes kialakítású fényszóróegységei: a terhelésfüggő  

automatikus magasságállítással ellátott Full LED fényszórók, a LED-es első irányjelzők, valamint a statikus kanyarfény.  

Tökéletes kilátás és láthatóság minden esetben, hogy Ön tökéletes körülmények között és maximális biztonságban autózhasson. 

14 1 Változattól függően szériafelszerelés

N EM MARA D ÉSZREVÉTLEN

1 5

A hátsó részen tripla, oroszlánkarmokat formázó, három dimenziós (3D) Full LED1 lámpák teszik teljessé a képet, amelyek egészen 

egyedülálló módon, az ajtózárak nyitásakor, illetve zárásakor kelnek életre. Fényerejük automatikusan – a fényviszonyoknak  

megfelelően – változik, minek köszönhetően az új modell sosem marad észrevétlen.



P EUGEOT 508  ALLURE

„ AZ  ÚJ  PEUGEOT 508 A  SPORTOSSÁG,  
AZ  ELEGANCIA  ÉS  AZ  INNOVÁCIÓ TEKINTETÉBEN 

A  MÁRK A ÖSSZES  VÍVMÁNYÁVAL 
BÜSZKÉLKEDHET.”

B ERNARD HESSE
AZ 508 PROJEKT VEZETŐJE



MÁS M INT  A  TÖBBI

Az elegáns, nyúlánk és sportos megjelenésű új PEUGEOT 508 ALLURE a kupék világát idézi,  

mégis a limuzinokra jellemző kényelem és szolgáltatások jellemzik. Tervezői már a legelső ceruzavonásoktól  

radikálisan új szemlélettel igyekeztek optimális arányokra törekedni. 

1 8

FORMABONTÓAN MODERN

1 9

A PEUGEOT Instinct koncepcióautóról ismerős csillogó fekete, vízszintes sáv – amely az egész hátsó részen végigfut –  

még jobban kiemeli a 3D lámpák hatását. A hátrafelé keskenyedő utastérhez szokatlanul méretes hátsó sárvédő párosul,  

a 18 colos, gyémántfényű, Grey Dust1 lakkozású HIRONE keréktárcsák pedig igazán acélos külsőt kölcsönöznek  

a PEUGEOT 508 ALLURE modellnek. 

ÚJ  PE UGEOT 508  ALLURE

1 Változattól függően opciós felszerelés



20 2 1

NY ITHATÓ ÜVEGTETŐ –  PANORÁMA A  V ILÁGRA 

Élje át minél intenzívebben a táj szépségeit. 

A nyitható panoráma üvegtető1 egyedülálló kilátást nyújt az elsuhanó tájra, sőt impozáns 

méreteinek köszönhetően még a hátsó üléseken utazók is csodás látványban részesülhetnek.  

CÉL  A  CS ILLAGOS ÉG

A keret nélküli ajtók eleganciája csodálatos egységet alkot az új PEUGEOT 508 letisztult vonalaival. 

Az új modell tervezői – semmiféle kompromisszumot nem ismerve – maximálisan az esztétikai és a minőségi 

szempontok szogálatába állították szakértelmüket. A kiegyensúlyozott arányoknak és a precíz kidolgozásnak 

köszönhetően így a legapróbb részletek is hozzá tudják tenni a magukét a tökéletes összképhez. 

1 Változattól függően opciós felszerelés



BELSŐ TÉR

„ AZ ÚJ PEUGEOT 508 BELSEJÉBEN EGY MEGLEPŐ,  
EREDETI ÉS MINDEN PORCIKÁJÁBÓL MINŐSÉGET 

SUGÁRZÓ ÚJ VILÁG TÁRUL FEL , MELY NAPI SZINTEN 
KÉPES AZ INSPIRÁLÓ ÉS ÖSZTÖNÖS VEZETÉS  

ÉLMÉNYÉT NYÚJTANI.” 

ANNA COSTAMAGNA
AZ ÚJ  PEUGEOT 508 BELSŐ DESIGNJÁÉRT  

FELELŐS TERVEZŐ
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1 Változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés
2  Változattól függően széria- vagy opciós felszerelés. A Mirror Screen funkció okostelefonja adatforgalmának terhére működik 

(amennyiben Ön internet-hozzáférést is tartalmazó telefon-előfizetéssel rendelkezik), és semmilyen külön előfizetést nem igényel.  
A felhasználó egy USB-kábellel csatakoztathatja a készülékét a gépjárműre.  A Mirror Screen funkció az Android Auto (androidos telefon  

esetén, miután a jármű álló helyzetében letöltötte az Android Auto alkalmazást az okostelefonjára), az Apple CarPlay™ (iOS rendszerű 
okostelefon esetén) vagy a MirrorLink® (MirrorLink®-kompatibilis okostelefon esetén) technológia jóvoltából működik.  

Kizárólag a MirrorLink®, az Apple CarPlayTM, illetve az Android Auto támogatású alkalmazások működnek majd a jármű leállított  
állapotában, ill. menet közben (az alkalmazástól függően). Menet közben az érintett alkalmazások egyes funkcióit letiltja a rendszer.  

Az Ön okostelefonján ingyenesen elérhető egyes tartalmakhoz elő kell fizetni a megfelelő MirrorLink®, Apple CarPlayTM  
vagy Android Auto alkalmazásokra. Egyes Android Auto és Apple CarPlay™ alkalmazások hangvezérléssel is működtethetők.  

Bővebb információért kérjük forduljon a Peugeot márkakereskedésekhez.
3 Változattól függően széria- vagy opciós felszerelés – Qi szabványú eszközök indukciós töltése

4 Változattól függően széria vagy opció, a hangvezérlés magyar nyelven nem elérhető, a navigáció Magyarországon elérhető  
szolgáltatásairól érdeklődjön a Márkakereskedésekben 

MA RA DJON KAPCSOLATBAN! 

Tükrözze kedvenc alkalmazásait a 10 colos érintőképernyőre1 a Mirror Screen2  

funkció segítségével, és töltse3 telefonját a középkonzol alatti  

vezeték nélküli töltővel. A nyugodt utazásról a hangvezérléssel is működő,  

3D megjelenítésre képes navigációs rendszer4  gondoskodik.  

A PEUGEOT i-Cockpit® Amplify4 funkcióval bármikor testre szabhatja  

az autó belső hangulatvilágát, az aktív felfüggesztés vezérlésével pedig  

kedvére válthat a  vezetési módok között. 



TE STRE  SZABOTT  ÜLÉSEK

A kifogástalan kényelem érdekében az új PEUGEOT 508 AGR1 minősítéssel rendelkező vezető- és utasülést kínál.  

A címkével az ergonomikus kialakításon túl a gazdag beállítási lehetőségeket is díjazták2. Ha maximális kényelemre vágyik, 

válassza az elektromosan állítható, üléshelyzet-memorizáló funkcióval is rendelkező, fűthető üléseket, melyek nyolc légpárnás 

masszázsrendszerrel3 egészülhetnek ki.

26
1 Aktion Gesunder Rücken (=„Az egészséges hátért” német szervezet). Változattól függően széria- vagy opciós felszerelés 
2 Állítható hosszú és dőlésszögű ülőlap, valamint deréktámasz
3 Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés

FOCA L®H IF I :  KR ISTÁ LYT ISZTA  HANGZÁS

271 Változattól függően széria- vagy opciós felszerelés

A FOCAL®1 prémium kategóriás hifi rendszere rendkívül tiszta és részletgazdag hangzást nyújt a csúcstechnológiás  

megoldások kedvelőinek.  

A 10 hangszóróval felszerelt és a legkiválóbb akusztikai megoldásokat alkalmazó új PEUGEOT 508 tovább tágítja  

a fedélzeti hifiélmény határait. 
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SOK K IS  TÁROLÓHELY  NAGY UTAZÁSOKHOZ

Az utastérben számos tárolóhely került kialakításra.  Elöl az ajtózsebekben, valamint a középkonzolban  

és az alatta kialakított rakodóhelyek tesznek jó szolgálatot, de a hátsó utasok sem panaszkodhatnak,  

ők is könnyen hozzáférhető helyen tárolhatják tárgyaikat. Fedezze fel az új PEUGEOT 508 ötletes  

megoldásait!

GON DOLKODJON  N AGYBAN! 

1 Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés

A méretes csomagtartóban kényelmesen elférnek a bőröndök és egyéb csomagok, a bepakolást pedig megkönnyíti a praktikus, 

extra széles csomagtartónyílás. Az új PEUGEOT 508 kínálatában a lábmozdulattal nyitható csomagtérajtó1 is megtalálható.  

A kulcs nélküli nyitó- és indítórendszerrel társított felszerelésnek köszönhetően elég egy láblendítés a hátsó lökhárító alá,  

és máris magától nyílik vagy zárul a csomagtartó. 



KIVÉTELES  MENETTU LAJ D O N SÁGOK

„ AZ ÚJ PEUGEOT 508 ELKÉPESZTŐEN  
INTENZÍV VEZETÉSI ÉLMÉNYBEN RÉSZESÍT.” 

LAUREN T BLANCH ET
A PEUGEOT TERMÉKIGAZGATÓJA
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1 Változattól és motortól függően széria- vagy opciós felszerelés

IN TENZ ÍV  ÉLMÉNYEK 

Az új PEUGEOT 508-on a márka legkorszerűbb technológiai fejlesztései  

köszönnek vissza. A precíz vezethetőséget, az élvezetes kormányzást  

és a példaértékű úttartást tovább fokozza a vezérelt felfüggesztés1.  

Az új PEUGEOT 508 a korlátlan szabadság érzésével és a vezetés újfajta élményével 

ajándékozza meg a vezetőt.



34 35

B ÍZZA RÁNK MAGÁT !

A csúcstechnológiát alkalmazó felszerelésekben1 gazdag új PEUGEOT 508-on is megtalálhatók 

a márka legújabb generációs vezetéssegítő funkciói, melyek amellett, hogy növelik 

a biztonságot, a parkolási manőverek során is jó szolgálatot tesznek, és segítenek a környezet 

és az útviszonyok jobb feltérképezésében. 

1  Változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelések: hat légzsák, ABS, ESP, infravörös kamera, a szélvédő felső részén elhelyezett többfunkciós kamera, 12 ultrahangos érzékelő,  
radar és két 180°-os videokamera

NIN CS  TÖBBÉ  LÁTHATATLA N A KA DÁ LY

1 Éjjellátó rendszer. Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés

Az éjszakai vezetés során nagyobb biztonságot nyújtó Night Vision1 rendszer az infravörös kamera segítségével sötétben  

és rossz látási viszonyok között is érzékeli, ha a gépkocsi előtt az úton gyalogosok vagy állatok tartózkodnak.  

A kamera által látott kép – vészjelzés kíséretében – a vezető látóterében, a digitális műszeregységen kerül kijelzésre.



HOGY NE  ÉRJE  VÁRATLAN MEGL EPETÉS ! 

Az új 508-ban szériafelszereltségként kínált vezetéssegítő rendszerekkel minden adott a nyugodt utazáshoz. Az alapfelszereltség1 része  

az Active Safety Brake automata vészfék, az ütközésveszély-jelző (Distant Alert), a sávtartó asszisztens és a sebességajánlással kiegészülő 

sebességkorlátozás-felismerő rendszer.  

A Safety Plus csomag2 még nagyobb biztonságot nyújt: az aktív holttérfigyelő, a fáradtságérzékelő rendszer, a távolságifény-asszisztens  

és a kibővített táblaolvasó rendszer segítségével a váratlan helyzetekre is jobban fel tud készülni. 
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1 Szériafelszerelés a katalógus kiadásának időpontjában
2  Változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés

ÚJABB LÉPÉSEK  A Z  ÖNVEZETŐ AUTÓ FELÉ 

371 Változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés

A Drive Assist Plus csomagnak1 köszönhetően az új PEUGEOT 508 vezetése félautonóm módon is történhet. Az első lökhárító közepén elhelyezett 

radar és a szélvédő felső részén található kamera segítségével a Stop & Go funkcióval rendelkező adaptív tempomat az állandó követési távolság  

biztosítása érdekében az autó sebességét automatikusan az előtte haladó gépjárműéhez igazítja. A rendszerhez sáv közepén tartó asszisztens is  

társul, mely automatikusan a sáv közepén, illetve a vezető által választott helyzetben tartja a gépjárművet.



ELSŐ A  HATÉKONYSÁG! 

Az új PEUGEOT 508 az  EURO 6.c normának megfelelő, legújabb generációs PureTech* és BlueHDi* motorokkal kerül 

forgalomba. A benzinmotorok között az 1,6 l PureTech motorból kiindulva két erőforrást találunk.  

A dízel kínálatban az 1,5 l és 2,0 l BlueHDi motorra épülve négyfélre motorizáció szerepel. 

38 * A motorok fogyasztási és emissziós adatait a katalógus végén található műszaki adattábla tartalmazza

ÉSZREVÉTLEN  SEBESSÉGVÁ LTÁSOK 
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1 EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): új 8 fokozatú automata sebességváltó
2  Elektromos vezérlésű kapcsolókar

A kézi váltókhoz hasonlóan gazdaságos új EAT81 automata sebességváltó a Shift and Park by wire2 vezérlésű új elektromos  

kapcsolókarnak és a kormánynál elhelyezett kapcsolóknak köszönhetően gyors és gördülékeny fokozatváltásokat tesz lehetővé.  

Az új PEUGEOT 508-hoz a BlueHDi 130 motorhoz kapcsolódóan 6 fokozatú kézi váltó (BVM6) is kérhető. 



HOSSZ Ú  TÁVÚ BEFEKTETÉS 

A formabontó, merész design mellett a tervezők az autót munkaeszközként használó  

ügyfelek igényeit is szem előtt tartották, és igyekeztek az új PEUGEOT 508 teljes tulajdonlási 

költségét optimális szinten tartani.

A kitűnő formaterv, a magas kiviteli minőség és a tartósság az új PEUGEOT 508 

értékállóságának zálogai. A felszereléseket, a felhasznált anyagokat és a motorokat  

egytől-egyig úgy válogatták meg, hogy minimális legyen az autó üzemeltetési költsége  

és üzemanyag-fogyasztása, mindemellett hosszú távon is minél jobban megőrizze értékét.  

A márka legújabb generációs vezetéssegítő rendszerei a biztonság növelésén keresztül  

járulnak hozzá a költségek csökkentéséhez.

41



508  AZ  ÖN K ÍVÁNSÁG A  SZER INT 

„ AZ ÚJ PEUGEOT 508 BELTERÉBEN MINDEN RÉSZLET 
UTAZÁSRA CSÁBÍT. A GONDOSAN KIDOLGOZOTT, 

MINŐSÉGI ANYAGOKBÓL KÉSZÜLŐ DEKORELEMEK  
ÉS KÁRPITOK KÖZÖTT MODERN, KÉNYEZTETŐ  

ÉS KIFINOMULT HANGULATBAN ADHATJA ÁT MAGÁT  
AZ UTAZÁS ÖRÖMEINEK .” 

BEN OIT  MORIN
SZÍN-  ÉS  ANYAGVÁLASZTÁSI  SZAKEMBER
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KÉN YEZTETŐ KÁRP ITOK

Válogasson kedvére az új PEUGEOT 508 igényes és időtálló anyagokból 

készülő1 dekorelmei és kárpitjai közül, tökéletesen igényei szerint  

alakítva az utasteret. Foglalja el a helyét, zárja be az ajtókat és merüljön el 

a saját ízlése szerint összeállított miliőben.

1. Losange Mistral fekete szövet (Active esetén széria)
2. Imila Mistral fekete bőr-szövet (Allure esetén széria, Active esetén opció)
3. Evron szürke bőr-szövet (Active és Allure esetén opció)
4. Belomka fekete bőr-szövet Aikinite díszvarrással  (GT-Line esetén széria)
5. Fekete Mistral Claudia bőr (Active és Allure esetén opció)
6. Szürke Guérande Claudia bőr (Active és Allure esetén opció)
7. Mistral fekete Nappa bőr Aikinite díszvarrással (GT-Line és GT esetén opció)
8. Vörös Nappa bőr Aikinite díszvarrással (GT-Line és GT esetén opció)
9. Mistral fekete bőr-alcantara kárpit, Aikinite díszvarrással (GT esetén széria)

1  A felsorolt kárpitok felszereltségtől függően elérhetők opcionálisan vagy szériában. 
A bőr és bőr-szövet kárpitok bizonyos részei a tartósság érdekében műbőrből 
készülnek. Az itt közölt képek illusztrációk. Bővebb felvilágosításért forduljon  
a Márkakereskedésekhez. 

1

4

8

3

7

2

6

9

5
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INSP IRÁLÓ SZ ÍNEK

Válasszon karosszériaszínt kedve és tetszése szerint a márka változatos színpalettájáról1,  

melyen hatféle metálfény, köztük a flitteres hatású új Célèbes kék, két hagyományos árnyalat, 

illetve két speciális fényezés (Nacré fehér és Ultimate vörös) szerepel. 

1  A felsorolt színek felszereltségtől függően elérhetők opcionálisan vagy szériában.  
Az itt közölt képek illusztrációk. Bővebb felvilágosításért forduljon a Márkakereskedésekhez. 

17"-os MERION  
(Allure esetén széria)

17"-os MERION  
kétszínű, gyémántfényű  
(GT-Line esetén széria,  

Active és Allure esetén opció)

19"-os AUGUSTA  
kétszínű, gyémántfényű  

(Allure, GT-Line és GT esetén 
opció)

18"-os SPERONE  
kétszínű, gyémántfényű  

(GT esetén széria)

16"-os CYPRESS  
(Active esetén széria)

16” BANDON (Active 1.6 PureTech 
180 EAT8 esetén széria)

18"-os HIRONE  
kétszínű, gyémántfényű,  
Grey Dust lakkozással  

(Active, Allure és GT-Line esetén 
opció)

HAGYOMÁNYOS 

KÜLÖNLEGES 

Hurricane szürke 

Ultimate vörös

Perla Nera fekete

Platinium szürkeArtense szürke

Célèbes kék

Banquise fehér

Nacré fehér

Dark kék

Amazonite szürke

Á R N YA L ATO K : 

S Z Í N Á R N YA L ATO K : 

M E TÁ L F É N Y E Z É S

EGYSZERŰEN CSAK „RAGYOG J ! ” 

Az új PEUGEOT 508 modellre a matt vagy csillogó fényű aluminium keréktárcsák tehetik fel a koronát, 

amelyek egy 7 darabból álló, gazdag kínálatból választhatók ki1.

1 A felsorolt keréktárcsák felszereltségtől függően elérhetők opcionálisan vagy szériában



48 49

HASZ NOS  ÚT ITÁR SAK

Az új PEUGEOT 508 szállítási, biztonsági és kényelmi tartozékok, valamint multimédiás berendezések egész sorával szerelhető fel,  

melyek segítenek a modell eredeti szépségének megőrzésében, és még kellemesebbé teszik a fedélzeten eltöltött időt. 

PE U GE OT 508  L IFE STY L E 

Ismerje meg a PEUGEOT Design Lab tervei alapján készült exkluzív bőr1- és Alcantara® kollekciót:  

a stílusos és elegáns bőrdíszműves termékeket, melyeket az új PEUGEOT 508 designja ihletett. 

A teljes PEUGEOT Lifestyle választék: https://boutique.peugeot.com/ 

1 – Fejtámlára szerelhető vállfa  
2 – Bársony szőnyegkészlet

3 – Csomagrögzítő háló
4 – Első sárvédőkészlet

1 – Listen FOCAL® vezeték nélküli, PEUGEOT Design Lab tervezésű fejhallgató 
2 – Bőröndkollekció

1 Hasított tehénbőr

1

2 3 4

1

2



HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS
Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa 
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt 
mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot 
kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel 
állnak rendelkezésére.

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2018. október 25. napján érvényes adatok. A képeken bemutatott 
gépjárművek felszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és 
kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint  
a bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül 
közzéteszi a www.peugeot.hu<http://www.peugeot.hu> internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé  
a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak 
vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag 
az Automobiles Peugeot előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2018. október 25.

(1) A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot Szerviz- és garanciafüzetben találhatja meg. A P Automobil Import Kft. a változtatás jogát fenntartja.

*  A Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek mindenkori aktuális listáját megtalálhatja weboldalunkon: www.peugeot.hu

Peugeot Garancia(1)

A szerződéses garancia 2 évre szól
a Peugeot járművek esetében,  
kilométerkorlátozás nélkül. 
Az átrozsdásodás elleni garancia 
személygépjárműveknél 12 évre,
tehergépjárműveknél 5 évre szól.
A PSA, a termékek megbízható, tartós működése 
érdekében, az 1,2 EB Turbo és 1,6 EP Turbo 
motorokkal szerelt járművek esetén az alábbi 
karbantartási intervallumokat írja elő:
A jelzett típusú motorokkal szerelt
járműveket minden esetben az európai
fokozott igénybevételre vonatkozó
karbantartási intervallum (eltelt idő vagy
megtett kilométer) alapján kell kezelni:
•  1,2 EB Turbo esetén: 15.000 km vagy 

1 év futásteljesítményenkénti karbantartás
•  1,6 EP Turbo esetén: 20.000 km vagy  

1 év futásteljesítményenkénti karbantartás
Amennyiben az előírt szervizintervallumot
elmulasztja, úgy a mulasztással okozott
műszaki meghibásodok esetén a gépkocsi
elveszti a garanciát a mulasztás miatt
meghibásodott alkatrészek tekintetében.
Természetesen a fokozott igénybevétel
önmagában, valamint a fokozott
igénybevételű használatra vonatkozó
karbantartási periódusok elmulasztása
önmagában nem befolyásolja a gépjármű
jótállását. Így a garancia változatlanul
megmarad azon meghibásodások
esetében, amelyek nem az előírt
szervizintervallumok elmulasztása
következményeként merülnek fel.

A karbantartásról és a garanciáról
a www.peugeot.hu oldalon a Peugeot
részletes tájékoztatást nyújt Önnek.
Így részletes információt talál arra
vonatkozóan, hogy mi is a fokozott
igénybevétel, és ennek esetén milyen
szükséges intervallumonként javasolt  
a Peugeot gépjárművét szervizeltetni,
illetőleg milyen műszaki 
következményekkel járhat, amennyiben
a tájékoztatóban javasolt
szervizintervallumokat nem tartja be.

Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal  
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak kívánunk 
kedvezni. Minél idősebb  
Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb karbantartási 
munkadíjat, tartozék- és  
alkatrész kedvezményt biztosítunk  
Önnek márkaszervizeinkben. Tehát Ön annál 
kevesebbet fizet, minél idősebb Peugeot-val jár! 
Részletek és regisztráció weboldalunkon: www.
peugeot.hu/fonix.

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában, a hét 
minden napján igénybe veheti  
a Peugeot Assistance szolgáltatásait. 
Ha útközben váratlanul műszaki meghibásodást 
észlel, kérjük, hívja az alábbi zöldszámot  
(csak Magyarország területéről,  
illetve magyar telefonszolgáltatótól  
indított hívás esetén): 06 80 44 24 24

A szolgáltatás területi hatály szerint külföldön is 
igénybe vehető a következő telefonszámon:  
00 36 1 411 07 24
A területi hatályt és a részleteket  
a Peugeot Szerviz- és Garancia füzetben találhatja 
meg.

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban a Peugeot-szabványok 
szigorú előírásainak betartásával dolgoznak.  
Ezek a szabványok kizárólag a Peugeot által tesztelt 
és engedélyezett kiváló minőségű eredeti alkatrészek 
beépítését engedélyezik, valamint szigorú technikai 
felkészültséget és magas szintű műszaki szaktudást 
követelnek meg a márkaszerviz dolgozóitól.

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az Automobiles Peugeot által 
kifejlesztett és tesztelt termékek, tartozékok 
széles körű választékával várjuk Önt: 
kényelmi és komfortérzetét emelő, karbantartást 
megkönnyítő termékek, biztonsági és 
audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus 
termék közül választhat!

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!
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ÚJ 508 1.6 PureTech  
180 LE EAT8 

1.6 PureTech  
225 LE EAT8 

1.5 BlueHDi  
130 LE

1.5 BlueHDi 
130 LE EAT8

2.0 BlueHDi 
160 LE EAT8

2.0 BlueHDi  
180 LE EAT8

MOTOR

Hengerűrtartalom (cm3) 1598 1598 1499 1499 1997 1997

Hengerek száma 4 4 4 4 4 4

Maximális teljesítmény (kW/LE) 133/180 165/225 96/130 96/130 120/160 130/180

Fordulat/perc 5500 5500 3750 3750 3750 3750

Maximális nyomaték / overboost (Nm) 250 300 300 300 400 400

Fordulat/perc 1650 1900 1750 1750 2000 2000

Szelepek száma 16 16 16 16 16 16

Stop&Start rendszer X X X X X X

Környezetvédelmi besorolás EURO 6.2 EURO 6.2 EURO 6.2 EURO 6.2 EURO 6.2 EURO 6.2

SEBESSÉGVÁLTÓ

6 fokozatú, manuális

8 fokozatú automata

GUMIABRONCSOK

Méret (felszereltségtől függően) 215/60 R16 V, 215/55 R17 W, 235/45 R18 Y, 235/40 R19 Y

FUTÓMŰ

Elöl Pseudo-MacPherson felfüggesztés, tekercsrugók, integrált hidraulikus lengéscsillapítók

Hátul többlengőkaros hátsó felfüggesztés

FÉK

Elöl hűtött tárcsa 304×28 mm (PureTech 180  és BlueHDi 130) vagy 330×30 mm 

Hátul tárcsa: 268×12 mm (PureTech 180 és BlueHDi 130) vagy 290×12 mm

MÉRETEK (mm) 

Hosszúság 4750

Szélesség  
(karosszéria / behajtott tükrökkel / kihajtott tükrökkel) 1859 / 1907 / 2079

Magasság (menetkész állapotban) 1403

Tengelytáv 2793

Első túlnyúlás 948

Hátsó túlnyúlás 1009

Nyomtáv elöl/hátul 1601 / 1597

Fordulókör átmérője járdák között (m) 10,8

TÖMEG (kg) 

Saját tömeg (üresen) 1420 1420 1415 1420 1530 1535

Terhelhetőség 580 580 585 600 595 590

Megengedett össztömeg 2000 2000 2000 2020 2125 2125

Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval 
(tehermegosztással) 1600 1600 1500 1500 1800 1800

Össz. engedélyezett gurulótömeg (12% lejtőn) 3600 3600 3500 3520 3925 3925

KAPACITÁS

Üzemanyagtartály (liter) 62 (PureTech motorok) / 55 (BlueHDi motorok)

Csomagtartó térfogat kalaptartó alatt  / lehajtott hátsó 
ülésekkel (dm3) (VDA 210 szabvány szerint) 487 / 1537

MENETTELJESÍTMÉNY 

Maximális sebesség (km/h) 230 250 210 210 230 235

Gyorsulás (s, csak vezetővel) – 0-ról 100 km/h-ra 7,9 7,3 9,7 10 8,4 8,3

– 1000 m álló helyzetből 28,1 26,9 31,1 31,1 29,3 29,2

FOGYASZTÁS (l/100 km)2

16"-17"-os kerékméret  
ultra alacsony gördülési 
ellenállású gumikkal /  
18"-19"-os kerékméret

– városi 7,1 / 7,2 – / 7,5 4,7 / 4,7 4,4 / 4,5 5,5 / 5,6 6,0 / 5,9

– országúti 4,4 / 4,4 – / 4,6 3,4 / 3,5 3,4 / 3,5 3,8 / 3,9 3,9 / 3,9

– vegyes 5,4 / 5,5 – / 5,7 3,8 / 3,9 3,7 / 3,8 4,5 / 4,5 4,7 / 4,7

– CO2 (g/km, vegyes) 123 / 125 – / 131 101 / 103 98 / 101 118 / 120 123 / 124

Fenti táblázat a valamennyi gyártóra vonatkozó, hatályos EU szabályozásnak megfelelően homologizált értékeket tartalmazza a NEDC protokol szerint. 
Ezek az értékek az autótípusok összehasonlítására szolgálnak és segítenek a megfelelő gépjármű kiválasztásában.  
A fogyasztási adatok meghatározása szigorúan szabályozott körülmények között történik (terhelés, hőmérséklet, próbapad paraméterei, stb.) kifejezetten nyugodt vezetést szimulálva. A valódi vezetési körülmények,  
a vezetési stílus, a guminyomás, a kiegészítők használata (pl. tetőtartó), a fokozott klíma vagy fűtéshasználat és a gépjármű műszaki állapota egyaránt hatással lehetnek a valós fogyasztásra! 
A menetteljesítmények, az emissziós és fogyasztási adatok a műszaki fejlesztés függvényében változhatnak.


