PEUGEOT 508

PEUGEOT 508'LE
KARAKTERİNİ GÖSTER.
Peugeot 508, iddialı ve modern tasarımın etkileyici bir birleşimi. Daha düşey pozisyonda
konumlandırılan yenilenmiş ön ızgara tasarımıyla prestiji artan 508, ortada bulunan Peugeot Aslanı ile
bu kez çok daha güçlü ve karizmatik bir görünüm kazandı.
Güçlü bir karakter için tamamen yenilenen ön yüz şimdi çok daha etkileyici bir bakışa sahip. Peugeot
508, Full Led* teknolojisi ile dikkat çekiyor. Bu, yeni marka kimliğini güçlendiren stilistik bir imza!
Prestijli tasarım; aracın sadece dışında değil, içinde de hissediliyor. Kullanılan malzemeler ve detaylara
gösterilen özen, aracın üst düzey kaliteli ambiyansına ve konforuna katkıda bulunuyor. Yeni teknolojik
donanımlar, konfor ve güvenliği bir arada sunuyor. Daha keyifli bir sürüş ve kaliteli zaman için,
Peugeot 508, sürüş performansı ve yakıt ekonomisini bir araya getiren son nesil motorlarla donatıldı.

Broşürde yer alan tüm görseller Türkiye ürün gamıyla farklılık gösterebilir.

İDDİALI TASARIM
PEUGEOT 508 aynı zamanda yenilenmiş bir arka tasarıma da sahip. Arka korumayı
kuvvetlendirmek için yeniden tasarlanan arka tampon hem sağlam hem de zarif bir
görünüm sunuyor.
Arka ışıklar ise yatay hattı devam ettirerek arkadan çok net bir görünüş sağlıyor.
Canlı, kırmızı renkli "Aslan Pençesi" arka farlar Peugeot 508'in güçlü cazibesine dikkat
çekiyor.

HER DETAYINDA SANAT VAR
Peugeot 508, prestijini kabinde de en ufak ayrıntıya kadar sergiliyor, size bu prestijin keyfini hissetmek
kalıyor. Peugeot 508’in teknolojik sürücü bölümü renkli Head-Up Ekranı*, yalın torpido tasarımı,
7" SMEG Dokunmatik Ekranı sizde konfor ve güven duygusu uyandıracak.
Tüm döşemeler seçkin malzemelerle bezeniyor: Krom, parlak siyah, yarı mat siyah ve deri* zarafetle bir
araya geliyor.
* Versiyona göre standart veya mevcut değil.

KONFOR STANDART
Peugeot 508’in iç mimarisi, sadece sürücüye değil, tüm yolculara daha
fazla konfor sunacak şekilde tasarlandı. Şıklığı ile dikkat çeken kabinde,
kaliteli zaman geçirmenizi sağlayacak alan donanımlardan yararlanın.
EŞYA YERLEŞTİRME GÖZLERİ
508’de ne şıklıktan ne de konfordan vazgeçmeyin. Konforlu bir iç mekan
sunmak için Peugeot 508’de eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz pek çok alan
bulunuyor. Orta konsolda bir yerleştirme gözü, soğutmalı torpido gözü,
önde ve arkada 2 adet bardak tutucu*, kapı ceplerinde şişe yuvaları, kol
dayama ünitesi altında bir eşya gözü ve bir seyyar küllük bulunuyor.
KLİMA
Standart olarak sunulan çift bölgeli otomatik klima dışında Peugeot
508’de, sürücü ve yolcuların tercihlerine göre iklimlendirmeye sahip
olmalarını sağlayan dört bölgeli otomatik* bir klima da mevcut.
KOLTUKLAR
İç hacmin etkin kullanımı sayesinde, sürücü ve yolcular önde ve arkada
geniş mekan konforundan yararlanıyorlar. Konfor beklentisini, stilinden ve
güvenliğinden vazgeçmeden karşılıyor.
Koltuklar elektrikli* ve ısıtmalı* olabiliyor.
*Versiyona göre standart veya mevcut değil.

TEKNOLOJİK KONFOR
Peugeot 508; akılcı, yenilikçi, teknolojik ekipmanlarla donatılarak size daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.
KÖR NOKTA UYARI SİSTEMİ*
Ön ve arka tampandaki dört sensör sayesinde yolculuk sırasında kör noktada başka bir araç olup olmadığı hakkında sizi bilgilendiriyor.
Bu durumda sürücüyü ikaz etmek için bir turuncu diyod lamba yanarak uyarıyor.
ANAHTARSIZ GİRİŞ VE ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ
Anahtarınızı cebinizden veya çantanızdan çıkarmadan, aracın kapı koluna dokunarak kilitleri açıp kapatmanızı sağlıyor. Ayrıca bu sistemle
anahtarınızı kullanmadan aracınızı bir tuşa basarak çalıştırabilirsiniz.

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI*
Geri görüş kamerası*, otomobil geri vitese geçirildiğinde otomatik olarak devreye giriyor.
Sürücünün dokunmatik ekranda manevrasını görmesini sağlayarak daha fazla güvenlik ve
konfor sunuyor.
RENKLİ HEAD-UP BİLGİ EKRANI*
Gözünüzü yoldan ayırmadan temel sürüş verilerine erişin! Head-Up Display Ekranı ile
sürüş
bilgilerini görüş alanınızın içinde yer alan saydam bir ekran üzerinde görüntüleyin. Böylece
güven içinde hızınız, anlık hız sabitleyicisi ve navigasyon** verileri hakkında bilgilenin.
* Versiyona göre standart veya mevcut değil.

AKILLI SÜRÜŞ DENEYİMİ
Sürüş keyfinde yeni dönem şimdi başlıyor. Sürücü ile iletişim kurabilen
Peugeot 508, size 7" SMEG Dokunmatik Ekran ve Navigasyon Sistemi*
sunuyor.
AUDIO VE 7" SMEG DOKUNMATİK EKRAN
Artık otomobiliniz çok daha eğlenceli.
Çift tunerli, 8 hoparlöre sahip Radyo, CD, MP3 Çalar ile
müziğin keyfine varırken, standart olarak sunulan USB/Jack girişi
alternatiflerinizi artırıyor.
7" SMEG Dokunmatik Ekrana sahip Yeni Peugeot 508’le teknoloji
dünyasına da giriş yapıyorsunuz. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik
multimedya sistemi, navigasyon*, telefon gibi çok sayıda farklı işlev
sizleri bekliyor.
ARKAMYS DİJİTAL SES SİTEMİ VE HI-FI JBL** MÜZİK SİSTEMİ
Peugeot 508’de standart olarak kabin içinde daha kaliteli müzik
ambiyansı yaratılmasını sağlayan Arkamys Dijital Ses Sistemi
sunuluyor. Bu sistem enstrümanların ve seslerin mekanda ahenkli
şekilde dağıtımıyla birlikte sesi ön cam hizasında konumlandırıyor.
Hi-Fi dünyasına girmek isterseniz Peugeot 508’de 10 hoparlörden
oluşan ve 500 W’lık bir amplifikatör ile birleşen bir HIFI JBL** müzik
sistemi de mevcut.
* Versiyona göre standart veya opsiyonel.
** Versiyona göre opsiyonel veya mevcut değil.

Görselde yer alan Peugeot Connect Apps fonksiyonu Türkiye’de teknik olarak desteklenmemektedir.

ETKİLEYİCİ BAKIŞLAR
508, tasarımına güç ve karakter katan LED aydınlatmalı 3 ayrı modülden oluşan Full LED farlar
sunmaktadır.*
• Bir adet Uzun Far LED modülü
• İki adet Kısa Far LED modülü
• Viraj adınlatma LED modülü
Bu farlar gece sürüşlerinde gündüz kullanımına oldukça yakın, mükemmel aydınlatma ve göz
yorgunlunluğunu azaltan sürüş konforu sağlamaktadır.
*Versiyona göre standart, opsiyonel veya mevcut değil.

GÜÇ & PERFORMANS

DİZEL YENİ MOTOR
Peugeot 508, artık Euro 6 normlarını karşılayan, Start&Stop özelliği
bulunan 1.6 L dizel motorlar arasında sınıfının en az yakıt tüketim
oranına sahip. Üstelik 120 hp güç ve 300 nm torkla en az yakıt
tüketimini, sınıfının en güçlü performansıyla birleştiren yeni 1.6 L
BlueHDi dizel motorla yolculuk çok daha keyifli.
Bu yeni motor 6 ileri manuel ve 6 ileri EAT6 tam otomatik şanzıman ile
beraber sunulmaktadır.
1.6 BlueHDi 120hp S&S
1.6 BlueHDi 120hp S&S EAT6 Tam Otomatik
GT versiyonu ise 180 hp güç ve 400 nm tork sunan 2.0 L BlueHDi
motorla üstün performans sunmaktadır.
2.0 BlueHDi 180 hp S&S EAT6 Tam Otomatik
BENZİNLİ YENİ MOTOR
Yeni Peugeot 508’in motorunda sizi bir yenilik bekliyor. Benzinli Yeni
Euro 6 normlarındaki yeni motorlar 508’de ilk kez kullanılıyor.
6 ileri EAT6 tam otomatik vites kutusu ile eşleşen 1.6 L THP 165 hp
gücünde Stop&Start özelliği bulunan 240 nm tork sunan yeni motor
sınıfının en güçlü motorları arasında yer alıyor.
1.6 THP 165 hp S&S EAT6 Tam Otomatik

EAT6 (Efficient Automatic Transmission)
Peugeot'nun verimli tam otomatik şanzımanı EAT6, Japon AISIN firması ile yapılan işbirliği ile üretildi.
EAT6, Peugeot 508 1.6 L BlueHDi 120 hp, 2.0 L BlueHdi 180 hp ve 1.6 L THP 165 hp versiyonlardanda
sunuluyor.
Quickshift Teknolojisi
EAT6 şanzımanlarda bulunan Quickshift Teknlolojisi, viteslerin son derece hızlı geçmesini sağlar.
Bu teknoloji içerisinde tek seferde birkaç vites atlama özelliği de bulunmaktadır.
Benzer hızlarda vites değiştirmeyi başarabilen çift kavramalı şanzımanlarda bu özellik bulunmadığından
vites değişim hızı EAT6'da daha hızlıdır.
Performans
Vites kutusu içerisindeki ve tork konvertöründeki sürtünmelerin azaltılması ise performansa ve
yakıt tüketimine olumlu yönde etki etmiştir.
Tork Konvertörü
Son teknoloji ile üretilen tork konvertöründe kayıplar minimuma indirilmiş ve verimle birlikte
aynı zamanda vites geçişlerinin yumuşaklığı da artırılmıştır.

PEUGEOT VE ÇEVRE
Yakıt Tüketimi (L/100 km)

508
Peugeot çevreyi de ihmal etmiyor. Hem sizin için, hem de çevreyi korumak için size düşük emisyonlu modeller yelpazesi sunuyor. Bu
nedenle Peugeot’nun dünya çapındaki satışlarının yarısından fazlası kilometrede 140 gramdan daha az CO2 salınımı yapan düşük
emisyonlu araçlardan oluşuyor. Bu performans Peugeot’nun lider olduğu teknolojilere dayanıyor. Örneğin; 2000 yılından itibaren Dizel
Motorlar'da partikül emisyonlarını %99.99 azaltan partikül filtresi kullanılıyor. Partikül filtresi kendi kendini temizleyen sistem sayesinde,
Dizel parçacıklarını ölçülebilir limitler düzeyine indirip (0.004 g/km) çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor. Stop&Start sistemi ve Partikül
Filtresi gibi sistemler Peugeot'nun sürekli gelişen motor teknolojisine katkıda bulunuyor.
EURO 6 MOTORLAR
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Peugeot 508'de kullanılan hem BlueHDi dizel, hem de THP benzinli motorlar çevre düşünülerek Euro6 normlarına uygun olarak tasarlandı.
BlueHDi motor ile dizel motorlar arasında sınıfının en düşük yakıt tüketimi ve CO2 salınımı ile Peugeot tutumluluk ve çevre konusunda yol
gösterici olmaya devam ediyor.

Şanzıman Tipi

GÜVENLİK
Peugeot 508, yeni donanımlarıyla şimdi daha da güvenli.
FREN SİSTEMİ VE ESP
Peugeot 508 versiyonları dinamik sürüş özelliklerine sahip
standart ESP yörünge kontrol sistemi ile güvenlik düzeyinizi yeni bir
seviyeye taşıyor.
Bu sistem, ABS, Patinaj Önleme (ASR), Elektronik Fren Gücü
Dağılımı (EBD), Acil Fren Destek (AFU) ve tutunmanın zayıf olduğu
yollarda Akıllı Çekiş fonksiyonlarını bir araya getiriyor.
ELEKTRONİK PARK FREN SİSTEMİ*
Elektronik park fren sistemi, motor durduğunda otomatik olarak
devreye giriyor ve kalkış anında da otomatik olarak devreden
çıkıyor.

Elektronik park fren sistemi ile eşleşen Hill Holder fonksiyonu
(yokuş kalkış desteği) araç yokuşta iken iki saniye kadar sabit
kalmasını sağlayarak kaymasını önlüyor.
* Versiyona göre standart veya mevcut değil

HIZ SABİTLEYİCİ / SINIRLAYICI
Hız sabitleyici sabit bir hızın korunmasını sağlarken, hız sınırlayıcı
aşılmaması gereken bir hız limitinin programlanmasını sağlıyor.
Üstelik çok işlevli direksiyondan kontrol edilebilen bu sistem işinizi
kolaylaştırıyor. Aracın ayarlar menüsünden 5 farklı hız
programlanabiliyor.
HAVA YASTIKLARI
Çarpışma durumunda, 2 ön hava yastığı, 2 yan hava yastığı, 2 ön ve
arka perde hava yastığı ile yolcuların korunmasını sağlıyor.

KAFALIKLAR
Ön kafalıkların yükseklikleri kademesiz olarak ayarlanabiliyor.
Genişlikleri ve açılır tasarımları konfor ve güvenliği artırıyor.
HALOJEN FARLAR
Peugeot 508, mükemmel bir fotometrik kapasitesi olan, gündüz
ve gece görülebilen virgül şeklindeki LED ve Halojen farlarla standart
olarak donatıldı.
AKILLI IŞIK SİSTEMİ*
Bu sistem geceleri, özel kamerayla yol ve trafik koşullarını (karşıdan
gelen araç, takip edilen öndeki araç, aydınlatılmış meskûn mahaller...)
sürekli olarak analiz ediyor ve mümkün olan en hızlı şekilde uzun
hüzmelere geçiş yaparak görüş alanınızı genişletiyor.
*Versiyonlara göre standart veya mevcut değil.
VİRAJ AYDINLATMASI

Kısa ve uzun hüzmeli farlar, aracın hızı 40 km/h’nin altındayken, ön sis
farının ışık hüzmesiyle virajın iç kısmını aydınlatıyor*. Viraj
aydınlatması özellikle şehir içinde, kavşaklarda, çok virajlı yollarda,
park manevraları sırasında sürücüye güvenlik ve konfor sağlıyor.
*Direksiyon 15o nin üzerinde bir açı yapmalıdır.

RENKLER*

Gri (Alüminyum)

Gri (Andesit)

Siyah (İnci)

Gri (Tekno)

Gri (Köpekbalığı)

Beyaz (Sedefli)

Mavi (Nil)

Kahve (Magnezit)

Beyaz (Alp)

*Renkler versiyona göre mevcut veya değildir.

JANTLAR

Alüminyum Jant 19"
GT (O)

Alüminyum Jant 17"
Active (S)

Alüminyum Jant 16"
Access (S)

Alüminyum Jant 17"
Access (O)

Alüminyum Jant 17"
Allure (S)

Alüminyum Jant 18"
Allure (O)

Alüminyum Jant 18"
GT (S)

DÖŞEMELER
Kumaş Döşeme Tramontane Siyah (Access)
Kumaş Döşeme Tramontane Koyu Gri (Active)
Kumaş Döşeme Guerande Gri (Active)
Kumaş Döşeme Nervuran Bej (Access & Active)
Yarı Deri GT kırmızı dikişli Dynamique Siyah (GT)
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Deri Claudia Siyah (Allure)
Deri Claudia Bej (Allure)

AKSESUARLAR
1– Kafalık Ekran Bağlantı Aparatı
2– Tavan Barı
3– Arka Cam Gölgelik
4– Bagaj İçi Düzenleyici
5– Paspas Takımı
6– Tavan Bagaj Bakaliti
7– Telefon Tutacağı
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