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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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A két krómozott kipufogóvég és a szerkezeti elemekre szorosan illeszkedő motorháztető az alacsony és karcsú sziluett sportos karakterét erősítik. 

Elöl a Full LED-es fényszórók és a nappali menetfényt biztosító függőleges fénysorok által közrefogott pepita mintás hűtőrács az autó határozott 

és dinamikus egyéniségét hirdeti. 

A FORM ABONTÓ KOMBI
Az új PEUGEOT 508 SW GT feszes vonalaival, acélos külsejével, expresszív hűtőmaszkjával és 19"-os keréktárcsáival modern és sportosan elegáns  

stílust képvisel. Az optimális menettulajdonságok, az egyedülálló PEUGEOT i-Cockpit® és a high-tech vezetéssegítő rendszerek páratlanul intenzív 

vezetési élményt ígérnek.

ÚJ  PE UGEOT 508  SW GT
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A Z  U TO L É R H E T E T L E N  P E U G E OT  I - CO C K P I T ®
Helyezze magát kényelembe az új PEUGEOT 508 SW GT kifinomult és modern világában. Az igényes és időtálló anyagokba öltöztetett,  

szériában bőr és Alcantara® borítású utastérben perforált bőrrel bevont kormány várja, a műszerfalat, az ajtópaneleket és a középkonzolt pedig  

Zebrano faborítás díszíti. A dekorelemeket és a kárpitokat is úgy választottuk ki, illetve kombináltuk egymással, hogy minél különlegesebb  

utazási élményben legyen része. 

Fedezze fel a letisztult stílusú, futurisztikus PEUGEOT i-Cockpit® legújabb változatát. A könnyen kezelhető kis méretű kormány, a magasra helyezett,  

igény szerint személyre szabható digitális műszeregység és a 10"-os, nagy felbontású kapacitív érintőképernyő(1) ergonomikus kiképzésükkel intenzív  

vezetési élményt nyújtanak. Élvezze a billenőkapcsolók kellemes tapintását, melyekkel a gépjármű különböző funkcióit közvetlenül elérheti.

(1)  változattól függően széria felszerelés



P EUGEOT 508  SW GT  L INE



Az új PEUGEOT 508 SW GT Line áramvonalasan nyúlánk, fastback(1) típusú sziluettje feszesen ível hátrafelé. A vonalvezetés egyszerű, tiszta  

és fegyelmezett. Oldalnézetből az erőtől duzzadó sportos idomok mellett hangsúlyos szerepet kapnak az íves kerékdobok. 

1 2

IGAZ I  NAGYRAGADOZÓ

1 3

Egyetlen pillantás is elég, hogy magával ragadja az új PEUGEOT 508 SW GT LINE igazi nagyvadat sejtető ereje és kisugárzása:  

az egyedi design, az atletikus sziluett, az alacsony felépítés és a fényes fekete ablakkeretektől és tetőlécektől még hangsúlyosabb, merész vonalvezetés.  

Az autó belterében is rafinált, felső kategóriás megoldásokat találunk, mint például a fényérzékeny Frameless(1) belső visszapillantó tükör  

vagy a GT Line felirattal és krómozott gyűrűkkel ellátott, perforált bőrrel bevont kormány.

ÚJ  PE UGEOT 508  SW GT  L INE

(1) ferdehátú: a csomagtartóig lejtő tetővonal jellemezte karosszériatípus(1) keret nélküli visszapillantó tükör



Hátul a három oroszlánkarmot formázó 3D Full LED-es lámpa teszi teljessé a képet. Az autó nyitásakor és zárásakor a lámpa világító sávjai 

egészen egyedülálló módon, futófényként kelnek életre. Fényerejük automatikusan – a fényviszonyoknak megfelelően – változik, így az autó 

sosem marad észrevétlen. 
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TÖ KÉLETES  FÉNYVISZONYOK

1 5

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

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

A tökéletes kilátás és láthatóság minden körülmények között biztosított, hogy Ön maximális biztonságban autózhasson.



P EUGEOT 508  SW ALLURE
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Hátul a szokatlanul méretes sárvédőknek és a kifogástalan illesztéseknek köszönhetően tökéletesen megmutatkozik 

az új PEUGEOT 508 SW ALLURE sportos alkata.

A PEUGEOT Instinct tanulmányautóról ismerős vízszintes fényes fekete sáv felerősíti a 3D lámpák hatását, és erős kontrasztot alkot a trapéz alakú, 

stílusos krómozott kipufogóvégekkel. 

M I N DEN ÍZÉBEN MODERN
Az új PEUGEOT 508 SW ALLURE lehengerlő, áramvonalas külsejével garantáltan elvarázsolja. 

A modell elegáns és sportos megjelenésével a kupék világát idézi, ugyanakkor a felső kategóriás kombikra jellemző helykínálattal rendelkezik. 

Tervezői – radikálisan új szemlélettel – már a legelső ceruzavonásoktól optimális arányokra törekedtek. 

ÚJ  PE UGEOT 508  SW ALLURE



Élvezze a táj szépségét! 

A nyitható panoráma üvegtető(1) egyedülálló kilátást nyújt a mellettünk elsuhanó tájra, és a hátsó üléseken utazók számára is különleges kilátást 

biztosít. A tetőkárpittal harmonizáló árnyékoló véd a túl erős napfénytől, és ha kell, bensőségesebb hangulatot teremt. 

20

A  L EGAPRÓBB RÉSZLET  IS  SZÁMÍT PANORÁMA A  V I L ÁGRA

21

Az új PEUGEOT 508 SW letisztult formavilágának szerves részét képezik az elegáns, keret nélküli ajtók, melyektől szintén hosszabbnak 

és alacsonyabbnak tűnik az autó. A tervezők semmiféle kompromisszumot nem ismertek, és szakértelmüket teljes egészében az esztétikai és minőségi 

szempontok szolgálatába állították. A kiegyensúlyozott arányoknak és a precíz kidolgozásnak köszönhetően így a legapróbb részlet is tökéletesen 

simul bele az összképbe.  

(1)  változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés



BELTÉR
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M ARADJON KAPCSOLATBAN!

25

Tükrözze kedvenc alkalmazásait a 10’’ érintőképernyőre(1) a Mirror Screen(2) funkció segítségével, és töltse telefonját a középkonzol alatt elhelyezett 

vezeték nélküli töltővel(3). 

A nyugodt utazásról a fejlett 3D navigációs rendszer(4) gondoskodik, amely akár közvetlenül a műszeregység kijelzőjén is meg tudja jeleníteni a térképet. 

A PEUGEOT i-Cockpit® Amplify(4) funkcióval bármikor testre szabhatja az autó belső hangulatvilágát, az aktív felfüggesztés(1) vezérlésével pedig kedvére 

válthat a vezetési módok között. 

(1) változattól függően széria 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 csatlakoztathatja 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 Android Auto applikáció a PSA-tól független, lokális elérhetőségéért, alkalmazhatóságáért felelősséget nem tudunk vállalni), az Apple CarPlay™ (iOS 
rendszerű okostelefon esetén) vagy a MirrorLink® (MirrorLink®-kompatibilis okostelefon esetén) technológia jóvoltából működik. Kizárólag a MirrorLink®, az Apple CarPlay™ , illetve az Android Auto támogatású alkal-
mazások működnek majd a jármű leállított állapotában, illetve 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 CarPlay™  vagy Android Auto alkalmazásokra. Egyes Android Auto és Apple CarPlay™ alkalmazások hangvezérléssel is működtethetők. 

(3)  változattól függően széria- vagy opciós felszerelés – Qi szabványú eszközök indukciós töltése
(4)  változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés



A FOCAl®(1) prémium kategóriás hifirendszere rendkívül tiszta és részletgazdag hangzást nyújt a csúcstechnológiás megoldások kedvelőinek. 

A 10 hangszóróval felszerelt és a legkiválóbb hangtechnológiákat alkalmazó új PEUGEOT 508 SW tovább tágítja a fedélzeti hifiélmény határait.

26

ERGONOMIKUS  ÜLÉSEK FOC AL® H I F I :  KR I STÁLYT I SZ TA HA NGZÁS

27

A kifogástalan kényelem érdekében az új PEUGEOT 508 SW AGR(1) minősítéssel rendelkező vezető- és utasülést kínál.  

A címkével az ergonomikus kialakításon túl a gazdag beállítási lehetőségeket (2) is díjazták. Ha maximális kényelemre vágyik, válassza az elektromosan 

állítható, üléshelyzet-memorizáló funkcióval is rendelkező, fűthető üléseket, melyek nyolc légpárnás masszázsrendszerrel (3) egészülnek ki.

(1)  változattól függően széria- vagy opciós felszerelés

(1) Aktion Gesunder Rücken („Az egészséges hátért” német munkacsoport). Változattól függően széria- vagy opciós felszerelés 
(2) állítható hosszú és szögű ülőlap, valamint deréktámasz
(3) ötféle masszázsprogram. Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés
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A méretes csomagtartóban(1) kényelmesen elférnek a bőröndök és egyéb csomagok, az elrendezést pedig megkönnyíti a praktikus csomagtéri 

sínrendszer és a magas rakományokhoz való rögzítőháló(2). Az alacsony csomagtérküszöbnek és az extra széles csomagtartónyílásnak 

köszönhetően a bepakolás is rendkívül kényelmes. 

Az új PEUGEOT 508 SW kínálatában a lábmozdulattal nyitható csomagtérajtó(3) is megtalálható. A kulcs nélküli nyitó- és indítórendszerrel társított 

rendszernek köszönhetően elég egy láblendítés a hátsó lökhárító alá, és máris magától nyílik vagy zárul a csomagtartó. 

ÖTLETES  TÁROLÓHELYEK PRAKT I KUS  C S OMAGTARTÓ
Az új PEUGEOT 508 SW utasterében számos ötletes tárolóhely került elhelyezésre. 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. Az optimális helykínálatnak és a sok tárolóhelynek köszönhetően az új PEUGEOT 508 SW fedélzetén számtalan új élmény várja.

(1) csomagtér-kapacitás = csomagtakaró alatt 530 l, mely a hátsó üléspad háttámláinak lehajtásával 1780 literre növelhető
(2) változattól függően széria- vagy opciós felszerelés
(3) változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés



MENETTULAJDONSÁGOK
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A PEUGEOT i-Cockpit® részét képező stabil fogású, kis méretű kormány finom kormányzást és magabiztos vezetést biztosít. 

Az új PEUGEOT 508 SW úttartás és kormányozhatóság tökéletes összhangját valósítja meg.

KI VÁLÓ ÚTTARTÁS
Az új PEUGEOT 508 SW-n a márka legkorszerűbb technológiai fejlesztései köszönnek vissza. Pontos reakciók, élvezetes kormányzás 

és az elektronikusan vezérelt felfüggesztés(1) jóvoltából kiváló úttartás jellemzi az autót. 

Az új PEUGEOT 508 SW a korlátlan szabadság érzésével és a vezetés újfajta élményével ajándékozza meg a vezetőt.

(1)   vezérelt felfüggesztés esetén három, eltérő csillapítást eredményező üzemmód közül választhat a vezető: normál, komfort és sport.  
Változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés
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Az éjszakai vezetés során nagyobb biztonságot nyújtó Night Vision(1) 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.

FEJLETT VEZETÉSTÁMOGATÓ BERENDEZÉSEK A HATOD I K  É RZ É K
A csúcstechnológiát alkalmazó felszerelésekben(1) gazdag új PEUGEOT 508 SW-n is megtalálhatók a márka legújabb generációs 

vezetéssegítő funkciói(2), 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, ESC (elektronikus menetstabilizáló), infravörös kamera, a szélvédő felső részén elhelyezett  
többfunkciós kamera, 12 ultrahangos érzékelő, radar és két 180°-os videokamera

(2)  változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés (1) éjjellátó rendszer. Változattól függően opciós vagy nem rendelhető felszerelés



A Drive Assist Plus csomagnak(1) köszönhetően az új PEUGEOT 508 SW 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 társul, mely automatikusan a sáv közepén, illetve a vezető által választott helyzetben  

tartja a gépjárművet.

M AXIM ÁL IS  B IZTONSÁG ÚJABB L É PÉ S E K  AZ  ÖNVE Z E TŐ AUTÓ FELÉ
A már szériában kínált vezetéssegítő rendszerekkel minden adott a nyugodt utazáshoz. A csomag 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 csomag(1) még nagyobb biztonságot nyújt: az aktív holttérfigyelő, a fáradtságérzékelő rendszer, a távolságifény-asszisztens és  

a kibővített táblaolvasó rendszer segítségével a vezető a váratlan helyzetekre is jobban fel tud készülni.

36 37(1)  változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés (1) változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés
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A kézi váltókhoz hasonlóan gazdaságos új EAT8(1) automata sebességváltó a Shift and Park by wire(2) vezérlésű új elektromos kapcsolókarnak  

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

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

HAT ÉKONY MOTOROK F I NOM S E BE SS É GVÁLTÁS OK
Az új PEUGEOT 508 SW a legszigorúbb normának megfelelő, legújabb generációs PureTech és BlueHDi motorokkal kerül forgalomba. 

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

A dízelkínálatban az 1,5 l-es és a 2,0 l-es BlueHDi motorra épülve négyféle motorizáció szerepel.

(1) EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): új 8 fokozatú automata sebességváltó
(2) elektromos vezérlésű kapcsolókar



40 41

A felhasznált anyagokat, a felszereléseket és a motorokat a tervezők úgy válogatták meg, hogy minimális legyen az autó üzemeltetési költsége  

és az üzemanyag-fogyasztása.

A vezetőnek ezen felül a márka legújabb generációs vezetéstámogató rendszerei is a rendelkezésére állnak. 

HOSSZÚ  TÁVÚ BEFEKTETÉS
Formabontó, modern designjával, kiváló menettulajdonságaival és nagy tárolókapacitásával az új PEUGEOT 508 SW az autót munkaeszközként 

használó ügyfelek igényeit is maximálisan szem előtt tartja.

A kitűnő formaterv, a magas kiviteli minőség és a tartósság mind az értékállóság zálogai, és segítenek az új PEUGEOT 508 SW teljes tulajdonlási 

költségét optimális szinten tartani. 



SZEMÉLY R E  SZA BÁSI  LEHETŐSÉGEK
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SZ EM RE ÉS  TAP INTÁSRA  
E GYARÁNT KÉNYEZTETŐ  
ANYAG OK

Válogasson kedvére az új PEUGEOT 508 SW nemes és időtálló(1) 

anyagokból készült dekorelemei és kárpitjai közül. 

A saját elképzelései szerint kialakított beltérben minden utazás 

kivételes élményeket tartogat.

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
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UTOLS Ó S IM ÍTÁSOK

K E RÉKTÁRCSÁK

Válasszon kedvére karosszériaszínt a márka változatos színpalettájáról(1),  

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

és két speciális fényezés (gyöngyházfehér és Ultimate vörös) is szerepel.

Az új PEUGEOT 508 SW-re a matt vagy csillogó fényű alumínium keréktárcsák tehetik fel  

a koronát, melyek egy 7 darabból álló gazdag kínálatból(1) választhatók ki.

KÜLÖNLEGES ÁRNYALATOK: 

HAGYOMÁNYOS ÁRNYALATOK: 

METÁLFÉNYEZÉS:

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

(1)  a felsorolt keréktárcsák felszereltségtől függően elérhetők opcionálisan vagy szériában

Hurricane szürke 

Ultimate vörös

Banquise fehér

Nacré fehér

Platinium szürkeArtense szürke Amazonite szürke

Perla Nera fekete Célèbes kékDark Encré kék

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)

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

(Active, Allure és GT-Line esetén opció)

17"-os MERION 
(Allure esetén széria)

16"-os CYPRESS 
(Active esetén széria)

16"-os BANDON  
(Active 1.6 PureTech 180 EAT8 esetén széria)
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HASZNOS ÚT ITÁRSAK 5 08  SW L I F E STYL E
Az új PEUGEOT 508 SW szállítási, biztonsági és kényelmi tartozékok, valamint multimédiás berendezések egész sorával szerelhető fel, 

melyek segítenek megőrizni a modell eredeti szépségét, és még kellemesebbé teszik a fedélzeten töltött időt.  

A teljes tartozékválaszték a peugeot.hu oldalon megtalálható. 

Ismerje meg a PEUGEOT Design Lab tervei alapján készült exkluzív bőr (1) és Alcantara® kollekciót:  

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

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

1 – A PEUGEOT Design Lab tervei alapján készült, vezeték nélküli FOCAL® Listen fejhallgató
2 – Bőröndkollekció

(1)  hasított marhabőr

1 – vonóhorogra szerelhető kerékpártartó
2 – keresztirányú tetőcsomagtartó rudak

3 – hosszú tetőbox 

1

2 3

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 2019. június 18. 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: 2019. június 18.

(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!

ÚJ 508 SW 1.6 PureTech 
180 EAT8 

1.6 PureTech  
225 EAT8 1.5 BlueHDi 130 1.5 BlueHDi 130 

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 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

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 4790
Szélesség (karosszéria / behajtott tükrökkel / kihajtott 
tükrökkel) 1859 / 1907 / 2079

Magasság (menetkész állapotban) 1420

Tengelytáv 2793

Első túlnyúlás 948

Hátsó túlnyúlás 1037

Nyomtáv elöl/hátul 1601 / 1597

Fordulókör átmérője járdák között (m) 10,8

TÖMEG (kg) 

Saját tömeg (üresen) 1430 1430 1430 1430 1540 1540

Terhelhetőség 597 598 593 613 606 606

Megengedett össztömeg 2027 2028 2023 2043 2146 2146
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval 
(tehermegosztással) 1600 1600 1500 1500 1800 1800

Össz. engedélyezett gurulótömeg (12% lejtőn) 3627 3628 3523 3543 3946 3946

KAPACITÁS

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

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

530 / 1780

MENETTELJESÍTMÉNY 

Maximális sebesség (km/h) 225 248 210 200 226 231

Gyorsulás (s, csak vezetővel) – 0-ról 100 km/h-ra 8 7,4 9,9 10,1 8,5 8,4

– 1000 m álló helyzetből 28,3 27,0 31,4 31,3 29,4 29,3

  FOGYASZTÁS (l/100 km – NEDC)

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

– városi 7,1 / 7,2 – / 7,5 4,7 / 4,8 4,4 / 4,6 5,5 / 5,6 6,0 / 5,9

– országúti 4,4 / 4,5 – / 4,7 3,5 / 3,6 3,5 / 3,6 3,9 / 4 3,9 / 4

– vegyes 5,4 / 5,5 – / 5,7 4 / 4,1 3,9 / 4 4,5 / 4,6 4,7 / 4,7

– CO2 (g/km, vegyes) 125 / 127 – / 132 104 / 106 101 / 104 119 / 122 124 / 124

FOGYASZTÁS ÉS CO2-KIBOCSÁTÁS 508 SW (WLTP szabvány szerint, l/100 km és g/km)*

Legnagyobb tömegű  
variáns (VH):

Mérési ciklus sebessége:

– alacsony 9,885 10,491 6,186 6,428 7,816 8,235

– közepes 7,31 7,728 5,223 5,404 6,261 6,213

– magas 6,341 6,619 4,582 4,687 5,425 5,417

– extra magas 7,534 7,811 5,517 5,616 6,363 6,337

– vegyes (kombinált) 7,434 7,784 5,384 5,5 6,247 6,281

– CO2 vegyes (kombinált) 167,49 175,47 141,29 144,33 164,12 164,82

*  Fenti táblázat a valamennyi gyártóra vonatkozó, hatályos EU szabályozásnak megfelelően homologizált értékeket tartalmazza a NEDC és WLTP 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.
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www.peugeot.hu

Nyomdai gondozás: PIXELGRAF 
MARK/DPS-508SW-2019_06


