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Peugeot, ağırlık merkezinde kalite ve yaratıcılık olan Fransız üretim 

geleneğine her zaman bağlı kalmıştır. Enerjisini, özgün modellerin 

tasarımına her zamankinden daha fazla adayan Peugeot, sürüş 

deneyiminin, keyif ve heyecanın mümkün olan en üst seviyeye 

taşındığı bir deneyim olması için özellikle çalışmıştır. 

Tüm Peugeot modellerinde, ergonomi, kullanılan malzemeler, internet 

dostu teknolojiler ve her detay size daha sezgisel bir sürüş deneyimi 

sunacak şekilde düşünüldü. 
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ÇIĞ IR  AÇAN FASTBACK .

Alçak gövdesi, heykelsi hatları ve sert, güçlü tarzı ile yeni Peugeot 508 GT, sportiflik ve  

inovasyon alanında yeni bir çağa imza atıyor. Özel 1.6L PureTech 225 S&S EAT8 motoru  

sürüş sırasında gücü en yoğun haliyle hissettiriyor.

6

B İR İNC İ  S IN IF  SEDA N.
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Yeni Peugeot 508 GT, full LED farlar ile çevrili, agresif, damalı krom ızgarası ve net, sade, anında fark edilebilen tasarım ekipmanlarıyla hemen  

göze çarpıyor; modern sedanın en saf halini yansıtıyor. Çamurlukların kavisini tümüyle gözler önüne serecek şekilde tasarlanmış gövdesiyle  

atletik ve güçlü bir görünüm sunuyor.

Y E N İ  PEUGEOT 508  GT
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TE KNOLOJ İ  HAR İKAS I  PEUGEOT i -COCKP IT ® .

Peugeot i-Cockpit® ile kontrolü ele alın. Kompakt direksiyon simidi, konfigüre edilebilir dijital ekran paneli ve  

10" HD kapasitif dokunmatik ekran1 ile çevik ve geniş görüş açılı bir sürüş pozisyonunun keyfini çıkarmaya hazır mısınız?  

Aracın kumanda işlevlerine tek dokunuşla erişmenizi sağlayan şalter tipi piyano tuşlar ile dokunmanın hissini  

yeniden keşfedin.

ZA MANIN  ÖTES İNE  GEÇEN İNOVA SYON .

Her bir ayrıntı, olağanüstü sürüş deneyimini vurgulamak üzere incelikle işlendi. 

Yeni Peugeot 508 GT'nin özgün ve modern malzemelerle döşenen iç mekanında standart olarak Nappa deri1 ve  

Alcantara® kumaş kullanıldı. Direksiyon simidi perfore sırçalı deriyle kaplandı1. Ön göğüs kaplaması, kapı panelleri ve  

orta konsol ise Zebrano desenli ahşap kaplamayla tamamlandı. 

(1) Allure versiyonundan itibaren standart.



ANLATMAYA KEL İMELER  YETMEZ .

Yeni Peugeot 508 GT Line, kıvrımlı hatları, incelikli tasarımı, çerçevesiz dikiz aynası gibi  

teknolojik donanımları ve GT Line'nın tüm lüks özelliklerini içerisinde barındırıyor.  

Genlerinden aldığı gücü ve estetiği yakından deneyimlemeye var mısınız?
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CESUR VE  ZAR İF .

1 1

Ön taraftaki damalı krom ızgara, parlak siyah yan ayna kaplamaları ve son teknoloji aydınlatma sistemi, yeni Peugeot 508 GT Line’nın saf ve 

cesur çizgilerini ön plana çıkarıyor.

Y E N İ  PEUGEOT 508  GT  L INE



YOLUNUZU AYDINLAT IN .

Markanın kendine özgü yeni far imzasını1 taşıyan tam LED farlar, otomatik yükseklik ayarlama işlevi2,  

statik viraj aydınlatma işlevi ve ön sinyal lambaları sayesinde gün boyunca size gelişmiş bir görsel konfor sunuyor. 

Optimum sürüş deneyimi ve güvenlik için daima çevrenizi rahatça görebilir ve görünebilirsiniz. 

1 2
(1) Allure versiyonundan itibaren standart olarak sunulur. 
(2) Bu işlev, farların yüksekliğini arabanın yüküne göre otomatik olarak düzelterek yoldaki diğer sürücülerin rahatsız olmasını önler. (1) Allure versiyonundan itibaren standart olarak sunulur.

DİKKA TLER İ  ÜZER İN İZE  ÇEK İN .

1 3

Markanın imzası olan arka aydınlatma grubu, üç boyutlu “pençe etkisi” veren LED lambalardan1 oluşuyor. Araç kilitlendiğinde veya 

açıldığında adeta dalgalanarak sola ve sağa doğru akıyormuş gibi görünüyor. Işık yoğunluğu, ışık koşullarına otomatik olarak uyum 

sağladığından aracın dikkat çeken görünümü günün her saatinde gözler önünde oluyor.



S IRADA NL IKTAN UZA K .

Zarif, göz alıcı ve atletik gövde tasarımıyla coupe otomobillerden ilham alan yeni Peugeot 508 Allure,  

aynı zamanda bir sedanın tüm özelliklerini taşıyor. İlk tasarım eskizlerinden beri Peugeot mühendislerinin  

odak noktası, her bir ayrıntıyı özenle gözden geçirerek oranları en iyi hale getirmektir.
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MODERNL İKTEN ÖDÜN VERMEZ .

1 5

Aracın arkasında yer alan ve “Peugeot Instinct” konsept otomobilinden esinlenilen uzun parlak siyah panel, lambaların 3 boyut etkisini 

artırır. Yeni Peugeot 508 Allure’un büyük çamurlukları ve çift renkli, toz gri renkte vernikli1 18" HIRONE elmas kesim jantlarla donatılmış 

tekerlekleri bu eşsiz sedanın keskin, sert profilini daha da vurguluyor.

Y E N İ  PEUGEOT 508  ALLURE

(1) Model ve ülkeye göre talep üzerine sunulur veya mevcut değildir.
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DÜNYAYA AÇ IL IN .

Çevrenizdeki manzaranın tadını çıkarın. Panoramik açılır cam tavan1 sayesinde arka koltukta 

oturanlar da dahil olmak üzere tüm yolcular etrafı geniş açıyla görebiliyor. 

MÜKEMMELL İKTEN VA ZGEÇMEYİN .

Çerçevesiz kapılarının zarifliği, yeni Peugeot 508’in kendine has tarzına kusursuz şekilde eşlik ediyor.  

Tasarım ekibi, estetik ve kaliteden taviz vermeden bu bütünlüğü korumak için tüm uzmanlığını konuşturdu. 

Titizlikle ele alınan oranlar, genel uyum ve gövde rengiyle her ayrıntı başka bir mükemmellik katıyor.

(1) Model ve ülkeye göre talep üzerine sunulur veya mevcut değildir.



İÇ  TASARIM

« YENİ PEUGEOT 508’İN KOKPİTİNE OTURMAK  
BÜYÜLEYİCİ, ÖZGÜN VE YÜKSEK KALİTELİ BİR BOYUTA 

GEÇMEK GİBİ. BU, GÜNLÜK HAYATINIZDA ADETA 
UFUK AÇAN, SEZGİSEL BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ »  

 
 

ANNA COSTAMAGNA 
YENİ  PEUGEOT 508’ İN  İÇ  TASARIM DİREKTÖRÜ
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(1) Allure versiyonundan itibaren standart. 
(2) Tüm versiyonlarda standart. 

Akıllı telefonların abonelik verilerini kullanan Mirror Screen için internet erişimi içeren bir hat gerekir. Bu işlevin kullanılması  
sonucunda ek abonelik ücreti doğmaz. Kullanıcılar, cihazlarını araca USB kablo ile bağlar. Mirror Screen işlevi; Android Auto (araç 

hareketsizken Android Auto uygulamasının yüklendiği Android telefonlar),  
Apple CarPlay™ (iOS telefonlar) veya MirrorLink® teknolojisi (MirrorLink®ile uyumlu akıllı telefonlar) ile çalışır. 

Android Auto, Apple CarPlay™ veya MirrorLink® sertifikalı uygulamalar, güvenliğiniz için yalnızca araba hareketsizken veya hareket 
halindeyken (mümkünse) çalışır. Hareket halindeyken bazı uygulama işlevleri engellenir. Akıllı telefonunuzda ücretsiz olarak  

kullanılabilen bazı içerik türleri için Apple CarPlay™, MirrorLink® veya Android Auto onaylı eş değer bir ödeme  
uygulamasına abone olmanız gerekir. Android Auto ve Apple CarPlay™ ses ile kontrol edilebilir.  

Daha fazla bilgi için lütfen PEUGEOT bayiniz ile iletişime geçin veya ülkenizin PEUGEOT web sitesini ziyaret edin. 
(3) Qi (endüktif güç) standardına uygun cihazlar için endüktif şarj özelliği, 

 model ve ülkeye göre standart olarak veya talep üzerine sunulur. 
(4) Aktif Süspansiyon: GT-Line benzinli ve GT versiyonlarında standart. FOCAL® ses sistemi GT-Line versiyonundan itibaren standart 

(5) Aktion Gesunder Rücken (Alman Sırt Sağlığı Derneği), koltuk ergonomisi ve kapsamlı ayar seçenekleri için verilen sertifika.  
Model ve ülkeye göre standart olarak veya talep üzerine sunulur. 

(6) GT-Line versiyonundan itibaren standart.

D Ü N Y A  İL E  İ LET İŞ İMDE  KAL IN .

Mirror Screen işlevini(2)  kullanarak araçla uyumlu olan en sevdiğiniz uygulamaları 

10” HD kapasitif dokunmatik ekrana(1) yansıtın ve orta konsolda akıllı telefonunuzu 

kablosuz şarj edin(3). Peugeot i-Cockpit® Amplify(4) ile aktif süspansiyon modlarını(4) 

değiştirerek iç ambiyansı ve sürüş deneyiminizi ruh halinize göre uyarlayın. 

Yeni Peugeot 508, her durumda optimum konfor için vücudunuzu adeta saran,  

AGR sertifikalı(5) sürücü ve yolcu koltuklarıyla donatıldı.  

Bu muhteşem koltuklar çok noktalı elektrikli ayarlara, oturuş pozisyonu hafızasına,  

çok noktalı masaj sistemine ve ısıtma özelliğine(6) sahiptir. 

Son dokunuş olarak, yeni Peugeot 508'in birinci sınıf Hi-Fi FOCAL® ses sistemi(4),  

saf ve ince detaylı ses reprodüksiyonu sunarak iç mekanda  

Hi-Fi deneyiminin sınırlarını zorlar.
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DAHA KULLANIŞL I .

Kabin içinde çok sayıda saklama alanı bulunuyor. Ön kapılarda yer alan büyük ve kullanışlı bir şekle sahip 

kapı cepleri ile orta konsol içindeki ve çevresindeki saklama alanlarına eşyalar rahatlıkla yerleştirilebiliyor. 

Üstelik arka koltuktaki yolcuların eşyalarına da kolayca erişilebiliyor. Yeni Peugeot 508’in tüm yenilikçi 

sistemlerini keşfedin.

DAHA  FA ZLA HACİM .

(1) Bagaj hacmi = 487 litre Yükleme hacmi, arka koltuklar kısmen veya tamamen yatırılarak artırılabilir.  
(2) Allure versiyonundan itibaren standart.

Valizlerinizi kolayca yerleştirilebileceğiniz geniş yükleme alanının1  ekstra geniş bagaj kapağı açıklığı son derece pratiktir.  

Ayrıca yeni Peugeot 508, "eller serbest" özelliğine sahip akıllı bir elektrikli bagaj kapağıyla2 da sunuluyor.  

“Peugeot Open and Go” anahtarsız giriş sistemi ile bir araya getirilen bu özellik sayesinde, ayağınızı arka tamponun altına doğru  

uzatarak bagajı kolayca açıp kapatabilirsiniz. 



SÜRÜŞ  PERFORMANS I

« YENİ PEUGEOT 508'İ KULLANMAK , 
BENZERSİZ DUYGULAR UYANDIRIYOR . 

HATTA TAM ANLAMIYLA NEFESİNİZİ KESİYOR! »  
 
 

LA URENT BLAN C H ET 
PEUGEOT ÜRÜN D İREKTÖRÜ
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(1) GT-Line benzinli ve GT versiyonunda standart.

KE N D İ  YOLUNUZU Ç İZ İN .

Yeni PEUGEOT 508'de markanın en ileri teknolojik gelişmelerinden yararlanılmıştır. 

Hassas direksiyon hakimiyeti, benzersiz sürüş deneyimi ve emsal niteliğindeki  

yol tutuş performansını bir üst seviyeye taşıyan aktif süspansiyon sistemiyle(1)  

yeni model, her seyahatte keyif dolu anlar yaşatıyor.
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HER ZAMAN ARKANIZDA .

Geniş bir teknolojik donanım yelpazesi1 sunan yeni Peugeot 508'de Gelişmiş Sürücü Destek 

Sistemleri2 bulunuyor. Markanın bu yeni nesil sistemleri güvenliği artırıyor, manevralarınızda 

size yardımcı oluyor. Hem çevre koşullarını hem de yol koşullarını daha iyi anlamanızı ve  

öngörmenizi sağlıyor. 

(1) Model ve ülkeye göre standart olarak veya talep üzerine sunulan ya da mevcut olmayan donanım: altı adet hava yastığı, ABS, ESP, kızılötesi kamera, ön cam çıtasında çok işlevli kamera,  
12 adet ultrason algılayıcısı, geri vites radarı ve iki adet 180° kamera 
(2) GT-Line versiyonundan itibaren standart.

GÖRÜN MEYEN İ  GÖRÜN .

(1) GT versiyonunda standart. GT-Line versiyonunda opsiyonel.

Gece karanlığında veya yetersiz görüş koşullarında, kızılötesi kameraya sahip Night Vision teknolojisi1, yayalar ve hayvanlar da 

dahil olmak üzere aracın önündeki engelleri algılıyor. Görüntü görüş alanınızdaki dijital ekran panelinde gösteriliyor.  

Sesli bir alarm ile sizi uyarıyor.



HER KOŞULDA VER İML İ .

Yeni Peugeot 508, Avrupa’da ve dünya çapındaki diğer ülkelerde en yeni nesil €6.d temp. motorları PureTech ve 

BlueHDi ile donatılabiliyor.

30

YUMUŞA K V İTES  GEÇ İŞLER İ .

3 1(2) Elektronik kontrollü vites

Yeni EAT8 otomatik şanzıman, yeni "Shift and Park by wire" elektrikli vites değiştirme sistemi1 ve direksiyon kolonuna bağlı pedallar sayesinde 

hızlı ve yumuşak vites geçişleri sunuyor.

• NEDC değerleri 2: Karma kullanımda 3,8 ila 5,7, şehir dışında 3,4 ila 4,6, şehir içinde 4,4 ila 7,5 yakıt tüketimi NEDC koşulları (1/100 km)-C02 emisyonları (karışık) NEDC: 99 ila 131 (g/km) 
(2) Sağlanan yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu rakamları yeni WLTP kurallarına (AB Kuralları 2017/948) uygundur. Elde edilen rakamlar, diğer araçlarla uyum sağlanması için NEDC prosedürüne göre çevrilmiştir.  
Daha fazla bilgi için satış noktanız ile iletişime geçin. Bu rakamlar hesaplanırken kullanım şartları, sürüş tarzı, donanım veya seçenekler hesaba katılmamaktadır; ancak değerler lastik türüne göre değişiklik gösterebilir. Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu hakkında 
daha ayrıntılı bilgi için lütfen tüm satış noktalarında, ADEME'de (Agence del'Environnement et de la Maitrise de l'Energie - Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansı) (Publications, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex01) veya http://www.carlabelling.ademe.fr/ 
adresinde ücretsiz olarak sunulan "Yeni binek arabalarda konvansiyonel yakıt tüketimi ve CO2 emisyon rakamları” adlı pratik kılavuza başvurun. Daha fazla bilgi için ülkenizin PEUGEOT web sitesini ziyaret edin.

YAKIT TÜKETİMİ VE C02 EMİSYONLARI 
 
•  WLTP değerleri(1) Karma kullanımda 4,7 ila 7,3, düşük viteste 5,8 ila 10,5, orta viteste 4,7 ila 7,5, yüksek viteste 6,2, aşırı hızda 4,9 ila 7,0 yakıt tüketimi WLTP (1/100 km)-C02 emisyonları (karışık) WLTP: 124 ila 166 (g/km) 
(1) Sağlanan yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu rakamları WLTP standardına (AB Kuralları 2017/948) uygundur. 1 Eylül 2018'den itibaren pazara giren yeni otomobillerin yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları, yeni ve daha gerçekçi olan Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araç Test Prosedürü'ne 
(WLTP) göre değerlendirilmektedir. WLTP prosedürü, daha önce kullanılan test prosedürü Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü'nün (NEDC) yerine geçer. Test koşulları daha gerçekçi olduğundan, WLTP prosedürüne göre ölçülen yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları, 
çoğu zaman NEDC prosedürü doğrultusunda hesaplanan rakamlardan daha yüksektir. Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu rakamları; spesifik donanım, seçenekler ve lastik türüne göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için satış noktanız ile iletişime geçin. Daha fazla bilgi için ülkenizin PEUGEOT 
web sitesini ziyaret edin. 
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M ALZEME ÖNEML İD İR .

Aracınızı birinci sınıf, modern malzemelerden1 üretilmiş dekor ve 

döşeme seçenekleriyle kendi zevkinize göre kişiselleştirin.  

Koltukta yerinizi alın, kapıyı kapatın ve rahatlayın.

1. Siyah "Losange" kumaş 
2. Siyah "Imila" kumaş ve siyah deri efekti 
3. Gri "Evron" kumaş ve gri deri efekti 
4. Siyah "Belomka" kumaş ve siyah deri efekti 
5. Siyah sırçalı deri ve siyah deri efekti 
6. Gri sırçalı deri ve gri deri efekti 
7. "Aikinite" dikiş motifli siyah sırçalı deri ve siyah perfore sırçalı deri 
8. "Aikinite" dikiş motifli kırmızı sırçalı deri ve kırmızı perfore sırçalı deri 
9. "Aikinite" dikiş motifli siyah Alcantara® ve siyah sırçalı deri

(1) Versiyonlara göre standart ya da opsiyonel olarak sunulmaktadır.

1

4

8

3

7

2

6

9

5
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HAYAT IN IZA  RENK KAT IN .

Yeni Mavi (Ada) rengi dahil olmak üzere yeni Peugeot 508 için sunulan altı metalik renk arasından 

dilediğinizi seçin. Ayrıca iki ayrı özel renk mevcut; Beyaz (Sedef) ve göz alıcı Kırmızı (Ultimate).

17” MERION 17” MERION  
elmas kesim, çift renk

19” AUGUSTA  
elmas kesim, çift renk

18” SPERONE  
elmas kesim, çift renk

16” CYPRESS16” BANDON 18” HIRONE  
elmas kesim, çift renk,  

toz gri renkte vernik kaplama

RENKLER

Kırmızı (Ultimate)

Siyah (İnci)

Gri (Platinyum)Gri (Tekno)

Mavi (Ada)

Beyaz (Sedef)

Mavi (Okyanus)

Gri (Kum)

Ö Z E L

RENKLER
M E TA L İ K

DİKKAT  ÇEKMEKTEN KORK M AYIN .

Yeni Peugeot 508’in dış tasarımına son dokunuş için, mat veya parlak alaşım jant seçenekleri sunan  

7 özel model1 arasından dilediğinizi seçin.

(1) Versiyonlara göre standart ya da opsiyonel olarak sunulmaktadır.
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ARACIN IZ I  AKS ES UAR LAR LA DONATIN .

Ulaşım, koruma, konfor ekipmanı ve multimedya çözümleri sunan yeni Peugeot 508,  

aktif yaşam tarzınız için idealdir. Mevcut tüm aksesuarlar hakkında bilgi almak için 

 lütfen peugeot.com.tr’deki aksesuar broşürünü inceleyin. 

1 - Koltuk başlığına monte edilebilen askı 
2- Velur paspas takımı 

3 - Bagaj filesi 
4 - İki ön çamurluk

5 - Akıllı telefon tutucu 
6- Araç içi parfüm 

7- Aletsiz sökülebilen çeki demiri 
8- Sert bagaj havuzu

1 5

6 7 82 3 4



BENZİNLİ DİZEL

1.6L PureTech 180 EAT8 S&S 1.6L PureTech 225 EAT8 S&S 1.5L BlueHDi 130 EAT8 S&S

FASTBACK

MOTOR

Silindir Hacmi (cm3) 1.598 1.598 1.499

Silindir çap x strok (mm) 77 x 85 77 x 85 75 x 84.8

Maksimum Güç  (hp/dd) 180 / 5500 225 / 5500 130 / 3750

Maksimum Tork  (Nm/dd) 250 / 1650 300 / 1900 300 / 1750

Besleme Turbo

Egzoz emisyon standardı Euro6d & Euro6d temp

VİTES KUTUSU

Vites Kutusu Tipi 8 ileri tam otomatik

SÜSPANSİYON

Ön Pseudo MacPherson

Arka Çok Kollu Bağımsız Süspansiyon

LASTİK VE JANTLAR

Lastik ve Jant Boyutu 215/60 R16 V UBRR - 215/55 R17 W UBRR - 235/45 R18 Y TBRR - 235/40 R19 Y TBRR

FRENLER VE DENGE KONTROLÜ

Ön 304 x 28 Disk 330 x 30 Disk 304 x 28 Disk

Arka 268 x 12 Disk 290 x 12 Disk 268 x 12 Disk

AĞIRLIK VE BOYUTLAR

Boş Ağırlık (kg) 1.420 1.420 1.420

Aerodinamik Hava Sürtünme Katsayısı (Cd) 0,26

Uzunluk (mm) 4750

Genişlik (mm) 1859

Yükseklik (mm) 1403

Aks Mesafesi (mm) 2793

Ön iz genişliği (mm) 1601

Arka iz genişliği (mm) 1597

Dönüş Çapı (m) 10,8

Bagaj Hacmi (L) 487 / 1537

Yakıt deposu (L) 62 55 (AdBlue: 17L)

PERFORMANS

Maksimum Hız (km/h) 225 248 208

0-100 km Hızlanma (s) 7,9 7,3 10

YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON**(1999/100)

Şehir Dışı (L/100km) 4,4 4,5 3,4

Şehir İçi (L/100km) 7,1 7,6 4,4

Karma (L/100km) 5,4 5,7 3,8

CO2 Salımı Karma (g/km) 123 - 127 130 - 132 99 - 105

TEKNİK ÖZELLİKLER
PEUGEOT 508

DONANIM

GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS), Acil Durum Fren Asistanı (EBA) S S S S

ESP (Elektronik Stabilite Programı) S S S S

Aktif süspansiyon - - Benzinli motor 
seçenekleri ile standart 

Yaya çarpışma korumalı aktif kaput S S S S
Hava Yastıkları: Adaptif sürücü ve ön yolcu hava yastıkları (Yolcu 
tarafı kapatılabilir) S S S S

Hava Yastıkları: Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları S S S S

Hava Yastıkları: Ön ve arka perde hava yastıkları S S S S

Yorgunluk Tespit Sistemi (1. Seviye) S S - -

Sürüş Asistanı Plus: Adaptif Cruise Control, Dur & Kalk fonksiyonlu - - S S

Sürüş Asistanu Plus: Şerit konumlama asistanı - - S S

Ekonomik sürüş asistanı S S S S

Dış sıcaklık göstergesi (Buzlanma uyarılı) S S S S

Lastik basınç kontrol sistemi S S S S

Ön Yolcu ve Arka Koltuklarda ISOFIX Bağlantılar S S S S

Kilitli jant bijonları (18" ve 19" jantlarda standart) - - S S

Night Vision' Gece Görüş sistemi - - O S

Cruise Control / Hız Sabitleme ve Sınırlama S S S S
Güvenlik Plus: Geliştirilmiş Otomatik Acil Durum Fren Sistemi / Aktif 
Tam durdurma güvenlik freni - - S S

Güvenlik Plus: Güvenli Takip Mesafesi Uyarısı - - S S

Güvenlik Plus: Aktif Şerit Takip Sistemi - - S S

Güvenlik Plus: Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi - - S S

Güvenlik Plus: Yorgunluk Tespit Sistemi (Dikkatsizlik Algılama) - - S S

Güvenlik Plus: PEUGEOT Akıllı uzun far asistanı - - S S

Güvenlik Plus: Aktif Hız Levhası Tanıma Sistemi - - S S

Otomatik far yükseklik ayarı (Full LED ön farlar ile) - S S S

Hız limiti tanıma ve önerisi - - S S

Stepne (Yer Tasarruflu Tip) S S S S

İÇ TASARIM
Kol dayama, orta konsol, kapı panelleri ve ön göğüs üzerinde 
Alkinite kontrast dikiş - - S S

Saklama gözleri, ayak boşluğu ve bardak tutucularda ambiyans 
aydınlatma - S S S

Ön kapı panelleri ve orta konsolda mavi ambiyans aydınlatma - - S S

Ön göğüs, ön ve arka kapı panel trimi: Carbon effect S S S S

Ön göğüs, ön ve arka kapı panel trimi: 'Zebrano' ahşap kaplama - - - S

Ön göğüs, ön ve arka kapı panel trimi: 'Gri Meşe' ahşap kaplama - - O O

Ön ve arka siyah paspas, gri dikişli S S - -

Ön ve arka siyah paspas, bakır dikişli - - S S

Deri ve mat krom kaplamalı vites kolu S S S S

Deri kaplı direksiyon, dikiş detaylı S S - -

'GT-Line' logolu deri kaplı direksiyon, bakır dikiş detaylı - - S -

'GT' logolu deri kaplı direksiyon, bakır dikiş detaylı - - - S

Pedallar ve ayak dayama: siyah kauçuk S S - -

Pedallar ve ayak dayama: alüminyum - - S S

Saten Krom Piyano Tuşları S S S S

Tavan kaplaması - açık gri S S - -

Tavan kaplaması - siyah - - S S

Mekanik yükseklik ayarlı sürücü ve yolcu koltuğu S S - -

Mekanik ileri/geri, sırt ayarlı sürücü ve yolcu koltuğu S S - -

Sürücü ve yolcu koltuğu ayarlanabilir baldır desteği - - S S

Sürücü ve yolcu koltuğu elektrikli bel desteği - S S S

Sürücü ve yolcu koltuğu ısıtma - S S S

8-yollu elektrikli sürücü ve yolcu koltuğu - - S S

Sürücü ve yolcu koltuğu çok noktalı masaj fonksiyonu - - S S

Sürücü koltuğu çift kademeli hafıza - - O S

Siyah 'Losange' kumaş koltuk, 'Goa' dikiş detaylı S - - -

Gri 'Evron' yarı deri yarı kumaş koltuk, 'Béton' dikiş detaylı - S - -

Siyah 'Belomka' yarı deri yarı kumaş koltuk, 'Alkinite' çift dikiş detaylı - - S -

Siyah Full Nappa deri, 'Alkinite' çift dikiş detaylı - - O O

Kırmızı Full Nappa deri, 'Alkinite' çift dikiş detaylı - - O O

Alcantara® / Siyah Nappa deri koltuk döşemesi - - - S

MULTİMEDYA
Bluetooth Bağlantısı S S S S

FOCAL® premium Hi-Fi Müzik Sistemi - - S S

Mirror Screen®: (Apple CarPlay™ , Android Auto and MirrorLink®) S S S S

3D Navigasyon - S S S

Kablosuz akıllı telefon şarj sistemi - S S S

USB bağlantı (x2) ön x1 S S S

USB bağlantı (x2) arka (12v soketi yerine) S S S S

Sesli Komut Sistemi S S S S

Radyo/MP3 çalar, 8 hoparlör S S S S

TEKNOLOJİ VE KONFOR
Çift Bölgeli Tam Otomatik Klima S S S S

Çift Kapaklı Orta Kol Dayama S S S S

Elektrikli, ısıtmalı ve otomatik katlanır yan aynalar S S S S

Elektronik el freni (yokuş kalkış asistanı ile) S S S S

Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrik destekli direksiyon S S S S

Ön konsolda iki adet bardak tutucu S S S S

Yağmur sensörlü 'Magic Wash' silecekler S S S S

Isıtmalı arka cam ve entegre anten S S S S

Panaromik açılır cam tavan - O O O

Ön koltuk arkası saklama cepleri S S S S
Yan aynalar için hafıza fonksiyonu (sürücü koltuğu hafızası ile 
bağlantılı) - - O S

Çok fonksiyonlu yol bilgisayarı S S S S
PEUGEOT i-Cockpit®: konfigüre edilebilir 12.3" head-up dijital 
gösterge paneli S S S S

PEUGEOT i-Cockpit®: 8.0" kapasitif dokunmatik ekran S - - -
PEUGEOT i-Cockpit®: 10.0" yüksek çözünürlüklü (HD) kapasitif 
dokunmatik ekran - S S S

PEUGEOT i-Cockpit®: kompakt spor direksiyon simidi S S S S

Anahtarsız Çalıştırma S - - -

PEUGEOT Open and Go Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi - S S S

Elektronik Bagaj Kapağı (Ayak Hareketi İle Açılabilir) - S S S
Elektrokrom (kendiliğinden kararan), kör nokta uyarı göstergeli, 
otomatik katlanır yan aynalar - - S S

Arka kol dayama, kayak kapağı ve ikili bardak tutucu - S S S

Arka orta konsol havalandırma sistemi S S S S

Arka ceket askıları (x2) S S S S

Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi S S S S

Koyu Karartılmış arka yan ve arka camlar S S S S

1/3 – 2/3 katlanabilir arka koltuklar S S S S
Visio Park 1: Park sensörleri - ön ve arka, 180° renkli geri görüş 
kamerası S S S -

Visio Park 2: 360° renkli kamera sistemi - - O S

Visio Park 2: Full Park Asistanı - - O S

DIŞ DONANIM VE STİL
Yan ayna kapakları: Nera Siyah - - S S

Parlak siyah arka farlar arası bağlantı şeridi S S S S

GT Line' model ibaresi logosu - - S -

GT' model ibaresi logosu - - - S

Ön ve arka model ibare logoları S S S S

Ön ızgara: krom yüzey ve parlak siyah çerçeve S S - -

Ön ızgara: damalı krom yüzey ve krom çerçeve - - S S

Yan cam çerçevesi: alüminyum S S - -

Yan cam çerçevesi: parlak siyah - - S S

Paslanmaz çelik kapı eşiği kaplamaları - - S S

16" 'Cypress' Alüminyum Alaşımlı Jantlar (dizel motor için) S - - -

16" 'Bandon' Alüminyum Alaşımlı Jantlar (benzinli motor için) S - - -

17" 'Merion' Alüminyum Alaşımlı Jantlar - S - -

18" 'Hirone' Alüminyum Alaşımlı Jantlar - - S -

18" 'Sperone' Alüminyum Alaşımlı Jantlar - - - S

19" 'Augusta' Alüminyum Alaşımlı Jantlar - - - O

DIŞ AYDINLATMA VE GÖRÜNÜRLÜK
Full LED ön farlar - S S S

Halojen ön farlar S - - -

LED gündüz farları S S S S

LED ön sinyaller - S S S

LED Sinyalli yan aynalar S S S S
Arka LED PEUGEOT imzalı 'Aslan Pençesi Efektli' farlar (gündüz farı 
özellikli) S - - -

Arka sis farları S S S S
Arka full LED 3D PEUGEOT imzalı 'Aslan Pençesi Efektli' farlar 
(gündüz farı özellikli) - S S S

Görüş Paketi: Otomatik farlar S S S S

Görüş Paketi: Otomatik ön cam silecekleri S S S S

Görüş Paketi: elektrokrom iç ayna (otomatik kararan) S S S S

Görüş Paketi: elektrokrom iç ayna (otomatik kararan ve çerçevesiz) - - S S

Görüş Paketi: Follow me home (Refakatçi aydınlatma sistemi) S S S S
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S: Standart
O: Opsiyon 





ÜRETİCİ GARANTİSİ 
Peugeot’da kalite, aynı zamanda bir yaşam 
tarzıdır.  Yeni aracınız Türkiye’de üretim 
hatalarına karşı kilometre sınırı olmaksızın 2 yıl 
boyunca yedek parça ve işçilik garantisi 
altındadır. Boya üretici garantisi binek araçlar için 
3 yıl ve ticari araçlar için 2 yıldır. Delinmeye karşı 
üretici garantisi ise binek araçlar için 12 yıl ve 
ticari araçlar için 5 yıldır. 
 
PEUGEOT SERVİS SÖZLEŞMELERİ  
Artı Garanti ve Full Servis, kafanızın rahat olması 
için 2 özel formül. Arıza durumunda yardım 
hizmetinden onarıma, aşınan parçaların 
değiştirilmesinden bakıma kadar, aracınız 
üzerindeki müdahale seviyesini siz seçersiniz ve 
her zaman Peugeot kalite garantisinden 
yararlanırsınız. Ve tam bir özgürlük dünyası size 
açılır. 
 
PEUGEOT KASKO 
Peugeot şebekesinin özel hizmetler gamını 
tamamlayan Peugeot Kasko, özel olarak  
güvenliğiniz için düşünülmüş tam kapsamlı bir 
sigorta poliçesi sunuyor ve güveninize layık bir 
hizmet kalitesi ve mevcudiyet sunmak için sürekli 
müşteri odaklı kalıyor. Peugeot Kasko ile, 
alışılmış Peugeot satış noktanızda veya bir başka 
yetkili Peugeot servisinde orijinal yedek 
parçalarla ve üretici garantisine uygun olarak 
onarımların yapılması güvencesine sahip 
olursunuz.  Satış noktanızdan ücretsiz ve kişisel 
bir fiyat teklifi isteyiniz. 
 

PEUGEOT ASSISTANCE  
Tek bir aramayla Türkiye ve tüm Avrupa’da 
beklenmedik durumların üstesinden gelirsiniz. 
Peugeot Assistance size günde 24 saat, yılda 
365 gün göz kulak olur. 
 
PEUGEOT ORİJİNAL YEDEK PARÇA GAMI 
Kalite, güvenlik ve güvenilirlik , PEUGEOT orijinal 
yedek parçalarımızın her biri güvenliğiniz için 
titizlikle test edildi ve kontrol edildi. Orijinal 
yedek parçalarımız katılımcı Peugeot Yetkili 
Servisleri’nde bir yıllık satış garantisinden 
yararlanır. 
 
PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ  
Aracınızın bakımını Peugeot şebekesinde 
yaptırmak Peugeot’nuza mükemmel adapte 
olan orijinal yedek parça kullanan  
profesyoneller tarafından gerçekleştirilen kaliteli 
hizmetler güvencesidir.  
Peugeot Assistance beklenmedik durumlarda 
çözüm sunar. Arıza ve kaza durumunda, 8 yaşına 
kadar aracınıza yardım hizmeti sunulur. 
 
PEUGEOT PROFESYONEL  
Otomobil filoları hizmetinde yeni bir yetkinlik . 
Araç parkınızın yapısı ne olursa olsun, size 
model, finansman, bakım, yönetim şekli seçimi 
sunuyoruz. Lütfen Peugeot satış noktanızdan 
bilgi edinin. 
 
PEUGEOT BOUTIQUE 
Aracınız için özel olarak tasarlanmış zengin 
Peugeot orijinal aksesuar ve donanım gamı. 
Ayrıca kendinize veya sevdiklerinize hediye 
etmek için Peugeot imaj ürünleri çeşidi. 
 

Ş EB EKE  VE  
H İZ METLER .  

PEUGEOT İNTERNET 
Peugeot’yu internet üzerinden keşfedin, 
adresimizi tıklayın: http://www.peugeot.com  
Yada Peugeot Türkiye sitesine doğrudan 
ulaşabilirsiniz: http://www.peugeot.com.tr 
 
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ  
PSA adına, global bir araştırma şirketi, 
otomobilinizde gerçekleştirilen bir satış sonrası 
hizmetini izleyen günlerde sizinle e-mail veya 
SMS yoluyla temasa geçerek, memnuniyet 
düzeyinizi ölçümleyebilir. Anket sorularına cevap 
vererek, Peugeot Yetkili Servisleri’nin hizmet 
kalitesinin arttırılmasına katkı vermiş olacaksınız. 
  
Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu 
dokümanın basımı sırasında mevcut olan teknik 
özellikler bazında oluşturulmuştur. Sunulan 
donanımlar versiyonlara göre standart veya 
opsiyon bulunmaktadır. Sürekli ürün geliştirme 
politikası çerçevesinde, Peugeot teknik özellikleri, 
donanımları, opsiyonları ve renkleri her zaman 
değiştirebilir. Günümüzün fotoğraf çekme 
teknikleri renklerin canlılığını hassasiyetle 
görüntülenmesini sağlamayabilir. Her türlü 
açıklama veya ek bilgi için, lütfen Peugeot satış 
noktanıza başvurun. Bu katalogdaki ürünler 
GROUPE PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş.’nin 
açık ön izni olmadan çoğaltılamaz.


