PEUGEOT 508
Бензин, дизел и Plug-in Hybrid

„Новият PEUGEOT 508 надгражда елементите на
стила на последните ни концептуални автомобили,
включително PEUGEOT Exalt и PEUGEOT Instinct .“
Жил Видал,
Директор Дизайн PEUGEOT

НОВИЯТ PEUGEOT 508 GT

БЕЗКОМПРОМИСНО КАЧЕСТВО

ИЗЦЯЛО НОВ СЕДАН

Като следва традициите за високо качество и иновативно производство, днес повече от всякога

Със снижения си силует, стегнати линии и атлетичен, стоманен стил новият PEUGEOT 508 GT притежава елегантен

PEUGEOT влага цялата си енергия в проектирането на елегантни автомобили, носещи уникално

и иновативен дух. Скосена предна част с радиаторна решетка с хромиран шахматен мотив, обгърната от Full LED

усещане при шофиране.

фарове, стегната средна линия, обемни калници: дизайнът е изчистен, опростен и с перфектни пропорции.
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ПИЛОТИРАЙТЕ В УНИКАЛНИЯ PEUGEOT i- COCKPIT®

МОДЕРНОСТ, НЕПОДВЛАСТНА НА ВРЕМЕТО

Поемете контрола в PEUGEOT i-Cockpit® и усетете отличната видимост и пъргавина, които ви осигурява

Всеки детайл е проектиран да стимулира усещанията.

позицията на шофиране, с компактен волан, конфигуруем цифров дисплей на нивото на очите(1) и 10-инчов

Изработен от неподвластни на времето премиум материали, интериорът на новия PEUGEOT 508 GT,

капацитивен сензорен екран с висока резолюция . Контролирайте настройките на автомобила с върха на

стандартно облицован с кожа(1) и алкантара, е оборудван с волан от перфорирана пълнозърнеста кожа(1),

пръстите си чрез лостчетата Toggle Switches – истинско удоволствие на допир.

а бордното табло, панелите на вратите и централната конзола са изработени от дърво Zebrano.

(2)
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(1)

Да се конфигурира при спрял автомобил.

(2)

Стандартно оборудване или не се предлага в зависимост от версията.

(1)

Кожа и други материали: повече информация в търговските центрове или на www.peugeot.bg.
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НОВИЯТ PEUGEOT 508 GT Line

ВЪЗХИТИТЕЛЕН

ДРЪЗКА ЕЛЕГАНТНОСТ

Хищническата мощ и привлекателност на PEUGEOT 508 GT Line незабавно грабват окото

Отпред радиаторната решетка с шахматен мотив и хромиран кант, основите на страничните огледала в

благодарение на елегантните линии, изтънчения дизайн и високотехнологичното оборудване

цвят Gloss Black и новите предни фарове на Марката от последно поколение подчертават изчистените

като огледалото за обратно виждане Frameless и луксозните GT Line детайли.

и дръзки линии на новия PEUGEOT 508 GT LINE.

(1)
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(1)

Стандартно оборудване или не се предлага в зависимост от версията.
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ЯРКА СВЕТЛИНА

НЕ ОСТАВА НЕЗАБЕЛЯЗАН

За по-добър визуален комфорт през деня и през нощта отличителната нова светлинна идентификация(1) на Марката

Задната светлинна идентификация се допълва от триизмерни Full LED светлини(1) с ефекта на трите следи от ноктите на

включва Full LED предни фарове с автоматично регулиране на височината , предни LED пътепоказатели и статично

Лъва на PEUGEOT, които оживяват по уникален начин при заключване и отключване на вратите. Силата на светлините се

осветяване в завой. Можете да виждате и да бъдете виждани по всяко време за оптимизирано шофиране и безопасност.

адаптира автоматично към условията на осветеност, като осигурява допълнителна видимост.

(2)
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(1)

Стандартно или допълнително оборудване в зависимост от версията.

(2)

Тази функция автоматично коригира височината на светлинния сноп в зависимост от натоварването на автомобила.

(1)

Стандартно или допълнително оборудване в зависимост от версията.
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НОВИЯТ PEUGEOT 508 ALLURE

КАТЕГОРИЧНО МОДЕРЕН

ИЗВЪН РАМКИТЕ

Отзад блестящо черната лента Gloss Black акцентира триизмерния ефект на светлините, директно вдъхновени от концептуалния автомобил

Със своя елегантен и атлетичен стил на каросерията новият PEUGEOT 508 ALLURE е вдъхновен

PEUGEOT Instinct. По-стегнатата задна част е подчертана от големи калници, а 18-инчовите двуцветни джанти Hirone с ефект "диамант" и

от автомобилите купе, но притежава всички характеристики на седан. Още от първите скици на

покритие в цвят Grey Dust акцентират стоманената мускулатура на новия PEUGEOT 508 ALLURE.

дизайна целта бе да се създадат оптимизирани пропорции благодарение на технически промени.

(1)
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(1)

Допълнително оборудване или не се предлага в зависимост от версията.
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ОТВОРЕН ЗА СВЕТА

БЕЗКОМПРОМИСНО СЪВЪРШЕНСТВО

Насладете се на красотата на пейзажите около вас.

Елегантността на вратите без рамки перфектно подхожда на изчистените линии на стила на новия

Отварящият се панорамен покрив(1) осигурява на

PEUGEOT 508. За тази цел дизайнерският екип впрегна целия си експертен опит, за да предостави

всички пътници, включително на задните седалки,

безкомпромисна естетика и качество. Усърдна работа бе вложена в пропорциите, покритията и

уникална простираща се гледка към пейзажа.

луфтовете, в резултат на което всеки детайл придава своя собствен щрих на съвършенство.
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(1)

Допълнително оборудване или не се предлага в зависимост от версията.
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ОСТАНЕТЕ СВЪРЗАНИ СЪС СВЕТА
Визуализирайте любимите си съвместими приложения на 10-инчовия
капацитивен сензорен екран(1) чрез функцията Mirror Screen(2) и
зареждайте безжично смартфона си(3) в централната конзола.
Пътувайте напълно спокойно със свързаната 3D навигация(4)
с гласово разпознаване. С PEUGEOT i-Cockpit® Amplify(4)
персонализирайте интериорната си среда и променяйте
режима на шофиране спрямо настроението си
благодарение на активния контрол на окачването.

(1)

Стандартно оборудване или не се предлага в зависимост от версията.

Стандартно или допълнително оборудване в зависимост от версията. Mirror Screen използва
абонаментния план на смартфона ви, като изисква план, включващ интернет, и не генерира
допълнителни такси. Потребителите свързват устройството си към автомобила чрез USB кабел.
Функцията Mirror Screen работи чрез Android Auto (на смартфони с операционна система Android
след изтегляне на приложението Android Auto на смартфона при спрял автомобил), Apple CarPlay™
(смартфони с iOS) или технологията MirrorLink® (смартфони, съвместими с MirrorLink®). За вашата
безопасност сертифицираните приложения Android Auto, Apple CarPlay™ или MirrorLink® ще работят
само когато автомобилът е спрял или се движи, както е приложимо. Когато се движите, някои от
функциите на приложенията ще бъдат блокирани. За някои видове съдържание, което може да се
използва безплатно на смартфона ви, може да е необходимо да се абонирате за еквивалентно
платено приложение, сертифицирано от Apple CarPlay™, MirrorLink® или Android Auto.
Android Auto и Apple CarPlay™ имат гласово управление.
Научете повече на http://www.peugeot.bg/useful-links/my-peugeot/mirror-screen/.
(2)

(3)

Стандартно или допълнително оборудване в зависимост от версията – индукционно зареждане за
устройства, съвместими със стандарта Qi.
(4)

Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага в зависимост от версията.
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КОМФОРТ НА СЕДАЛКИТЕ ПО ПОРЪЧКА

Hi-Fi FOCAL® ЗА ЧИСТ ЗВУК

За съвършен комфорт във всякакви ситуации новият PEUGEOT 508 е оборудван с обгръщащи тялото седалки за водача и

Премиум Hi-Fi аудиосистемата FOCAL®(1) може да се похвали с чисто и детайлно

пътника отпред със сертификация от AGR(1), която удостоверява ергономичността и обхвата им на регулиране(2).

възпроизвеждане на звука за водачи, търсещи свръхмодерно качество.

За оптимален комфорт новият PEUGEOT 508 е наличен със седалки с електрически настройки и функция за запаметяване.

Оборудван с 10 високоговорителя и най-добрите звукови технологии,

Те са оборудвани и със система за многоточков масаж , функционираща посредством управлението на осем пневматични

новият PEUGEOT 508 разчупва границите на Hi-Fi преживяването в автомобила.

(3)

джоба.
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(1)

Aktion Gesunder Rücken (Немска асоциация за здравето на гърба). Стандартно или допълнително оборудване в зависимост от версията.

(2)

Настройки за дължина и наклон на седалката и лумбална опора.

(3)

Допълнително оборудване или не се предлага в зависимост от версията.

(1)

Стандартно или допълнително оборудване в зависимост от версията.
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ПОВЕЧЕ МЯСТО ЗА СЪХРАНЕНИЕ ЗА ГОЛЕМИ ПЪТУВАНИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО

В купето има множество пространства за съхранение на вещи. Отпред те са разположени в панелите на вратите

Багажникът с голям капацитет(1) побира куфари и багаж и е очевидно практичен благодарение на по-широко отварящата се задна врата.

и във и под централната конзола. Вещите на пътниците отзад също са на леснодостъпни места.

Новият PEUGEOT 508 разполага със задна врата с достъп "без ръце"(2), която в съчетание със системата за безключов достъп до автомобила

Възползвайте се от всички интелигентни решения в интериора на новия PEUGEOT 508.

и запалване на двигателя позволява на водача да отваря и затваря багажника с просто движение с крак под задната броня.
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(1)

Капацитет на багажника – 487 литра. Багажното пространство може да се увеличи, като се сгъне задната седалка частично или изцяло.

(2)

Допълнително оборудване или не се предлага в зависимост от версията.
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АСИСТИРАНО ШОФИРАНЕ

ОТКРИЙТЕ НЕВИДИМОТО

С широка гама технологично оборудване(1) новият PEUGEOT 508 предлага последното поколение системи в

Нощем или в условия на слаба видимост системата Night Vision с инфрачервена камера(1) засича присъствието

помощ на водача на Марката, които осигуряват по-голяма безопасност, подпомагат ви при маневрирането и

на пешеходци или животни пред автомобила за оптимална безопасност при шофиране. Изображението се

ви помагат по-добре да разбирате и да предвиждате заобикалящата ви среда и пътните условия.

извежда във вашето полезрение на цифровото табло заедно с предупреждение.

(2)
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(1)

Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага в зависимост от версията: 6 въздушни възглавници, ABS, ESP, инфрачервена камера,
мултифункционална камера в горната част на предното стъкло, 12 ултразвукови сензора, радар и две видеокамери с обхват 180°.

(2)

Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага в зависимост от версията.

(1)

Допълнително оборудване или не се предлага в зависимост от версията.
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С ГРИЖА ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

СТАНЕТЕ АВТОНОМНИ

С пакета Safety(1) системите в помощ на водача ви помагат да сте напълно спокойни на пътя.

С пакета Drive Assist Plus(1) шофирайте своя нов PEUGEOT 508 полуавтономно.

Пакетът включва Активна спирачка за безопасност с Предупреждение за спазване на дистанция, Асистент за

С помощта на радар, вграден в средата на предната броня, и камера в горната

позициониране в лентата (включително спрямо банкета) и Разпознаване на ограниченията за скорост и препоръки.

част на предното стъкло Адаптивният автопилот с функция Stop & Go автоматично

Пакетът Safety Plus предлага усъвършенствано оборудване за безопасност със Система за активно следене на

адаптира скоростта на автомобила ви спрямо автомобила отпред, за да спазва

мъртвата зона, Предупреждение за бдителността на водача, Система за автоматично превключване на дълги и

постоянна дистанция. Той се комбинира с Асистента за позициониране в лентата,

къси светлини и Система за разширено разпознаване на пътните знаци за по-добро предвиждане на опасностите.

който поддържа автомобила в позицията, избрана от водача.

(2)

22

(1)

Стандартно оборудване.

(2)

Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага в зависимост от версията.

(1)

Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага в зависимост от версията.
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БЕЗКОМПРОМИСНА ИКОНОМИЧНОСТ

ПЛАВНА СМЯНА НА ПРЕДАВКИТЕ

Новият PEUGEOT 508 се задвижва от най-новото поколение двигатели PureTech и BlueHDi (1)*, съответстващи на стандарта Euro 6.2.

Икономична като механична скоростна кутия, новата автоматична скоростна кутия EAT8(1) предлага бърза и плавна

Налични са две предложения, разработени въз основа на 1,6-литровия PureTech двигател, както и четири дизелови версии,

смяна на предавките благодарение на новата система Shift and Park by Wire(2) и лостчетата, монтирани на волана.

разработени въз основа на 1,5- и 2,0-литровите BlueHDi двигатели.

PEUGEOT 508 може да бъде оборудван и с 6-степенна механична скоростна кутия заедно с двигателя BlueHDi 130.

(1)

24

Двигателите BlueHDi са оборудвани с технологията Селективна каталитична редукция (SCR).

*Стойностите за разход на гориво и CO2 емисии, посочени тук, съответстват на теста NEDC (Регламент (ЕО) № 715/2007 и Регламент (ЕО) № 692/2008 в съответно приложимите версии),
като това позволява сравнение с други автомобили:
Градски цикъл (л/100 км): от 4,4 до 7,5 – CO2 емисии (г/км): от 115 до 172
Извънградски цикъл (л/100 км): от 3,4 до 4,6 – CO2 емисии (г/км): от 88 до 107
Комбиниран цикъл (л/100 км): от 3,7 до 5,7 – CO2 емисии (г/км): от 98 до 131
Повече информация можете да намерите на сайта http://www.peugeot.bg/.

(1)

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8 – Ефективна автоматична трансмисия 8): нова 8-степенна автоматична скоростна кутия.

(2)

Електроуправляема скоростна кутия.
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4

8

3

МАТЕРИАЛЪТ ИМА ЗНАЧЕНИЕ
Персонализирайте автомобила си и подобрете комфорта си, като изберете
7

интериори от премиум материали, неподвластни на времето(1).
Влезте вътре, затворете вратата и релаксирайте.

1. Текстил черен Losange
2. Текстил черен Imila & екокожа черна
3. Текстил сив Evron & екокожа сива
4. Текстил черен Belomka & екокожа черна
2

5. Кожа зърнеста черна & екокожа черна
6. Кожа зърнеста сива & екокожа сива
7. Кожа черна Sellier с декоративни шевове & кожа черна Sellier перфорирана
8. Кожа червена Sellier с декоративни шевове & кожа червена Sellier перфорирана
9. Черна Alcantara® с декоративни шевове & кожа черна Sellier

6

5

Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага в зависимост от версията.
Кожа и други материали: повече информация в търговските центрове или на www.peugeot.bg.

(1)
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1

9

ЦВЕТОВЕ

СПЕЦИАЛНИ

ОЦВЕТЕТЕ

Бяла перла Blanc Nacré

Червен Ultimate Red

Сив Gris Hurricane (1)

Бял Blanc Banquise (1)

Сив Gris Artense

Сив Gris Platinum

Сив Gris Amazonite

Черен Perla Nera

Син Dark Blue

Син Celebes Blue

Изберете предпочитания от вас цвят от 6 металически нюанса в цветовата гама на Марката,
включително новия цвят Celebes Blue с блестящ ефект, два цвята мат и два специални цвята,
налични за новия PEUGEOT 508 – Blanc Nacré и Ultimate Red.

ЦВЕТОВЕ

МАТ
(1)

Стандартни

ЦВЕТОВЕ

МЕТАЛИК

ФИНАЛЕН ЩРИХ
Върховният щрих на екстериора на новия PEUGEOT 508 се дължи на алуминиевите джанти,
матирани или лъскави, избрани от гама от 7 персонализирани модела(1).

(1)

Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага в зависимост от версията.

16-инчови джанти
BANDON
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16-инчови джанти
CYPRESS

17-инчови джанти
MERION

17-инчови двуцветни джанти
MERION с ефект "диамант"

18-инчови двуцветни джанти
HIRONE с ефект "диамант"

18-инчови двуцветни джанти
SPERONE с ефект "диамант"

19-инчови двуцветни джанти
AUGUSTA с ефект "диамант"
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АКСЕСОАРИ ЗА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ

508 LIFESTYLE

За новия PEUGEOT 508 са разработени специални аксесоари за транспортиране, защита, комфорт

Научете повече за ексклузивната колекция от кожа(1) и алкантара, проектирана от PEUGEOT Design Lab, която се състои

и мултимедийни решения, които са идеални за активния ви начин на живот.

от съвременни и елегантни кожени артикули и артикули за багаж, вдъхновени от света на новия PEUGEOT 508.
Повече информация можете да намерите на https://webstore.peugeot.bg/category/boutique

1 - Закачалка на подглавника
2 - Комплект велурени стелки за пода

1 - Безжични слушалки FOCAL®, проектирани от PEUGEOT Design Lab

3 - Мрежа за багажника

2 - Линия аксесоари за багаж

4 - Два предни калобрана
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(1)

Висококачествена телешка кожа.
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