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Ανέκαθεν, η PEUGEOT φημιζόταν ότι κατασκευάζει αυτοκίνητα

απαράμιλλη οδηγική εμπειρία και προκαλούν όλες τις αισθήσεις.
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η PEUGEOT σχεδιάζει αυτοκίνητα μοναδικού design που χαρίζουν

προσφέρουμε μια ακόμα πιο δυνατή εμπειρία οδήγησης.
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P E U G E OT 5 0 8 G T

«ΤΟ ΝΕΟ PEUGEOT 508 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΕΙ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ΟΠΩΣ ΤΟ
“ P E U G E OT E X A LT ” Κ Α Ι Τ Ο “ P E U G E OT I N S T I N C T ” » .

GILLES VIDAL
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ S T Y L E P E U G E OT

Ν Ε Ο P E U G E OT 5 0 8 G T

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ 508.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ BERLINE .

Με το χαμηλό και φαρδύ αμάξωμα, τις χυτές γραμμές και το μυώδες και επιθετικό στυλ, το νέο PEUGEOT 508 GT

Άμεσα αναγνωρίσιμο από εμπρός, χάρη στην κυψελωτή μάσκα που πλαισιώνεται από τους προβολείς Full LED(1), το νέο PEUGEOT 508 GT

αποκαλύπτει τον καινοτόμο και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα του. Ο εξαιρετικός κινητήρας 1.6 PureTech 225 S&S EAT8(1)

είναι η επιτομή του μοντέρνου και ριζοσπαστικού σχεδιασμού. Το design του ξεχωρίζει χάρη στις καθαρές του γραμμές, χωρίς να είναι καθόλου «φλύαρο».

αποτελεί εγγύηση για μοναδικές στιγμές οδηγικής απόλαυσης.

Το προφίλ του αντικατοπτρίζει τον αθλητικό και μυώδη χαρακτήρα του και το αμάξωμα δείχνει σμιλευμένο σε ένα κομμάτι μέταλλο,
χάρη στις έντονες νευρώσεις που διατρέχουν χωρίς διακοπή ολόκληρη την πλευρά του αυτοκινήτου.
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(1)

Διαθέσιμος αποκλειστικά στο 508 GT.

(1)

Στον βασικό εξοπλισμό των 508 GT Line και 508 GT.
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P E U G E OT i - C O C K P I T ®. Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ο .

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ.

Καθίστε στη θέση του οδηγού και οδηγήστε σχεδόν ‘με τη σκέψη’ χάρη στο PEUGEOT i-Cockpit®.

Η κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει την αίσθηση ενός ταξιδιού πέρα από τα συνηθισμένα.

Τιμόνι μικρής διαμέτρου, πλήρως διαμορφώσιμος(1) ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3” Head-up display

Στο εσωτερικό του νέου PEUGEOT 508 GT δεσπόζουν τα ποιοτικά και διαχρονικά υλικά όπως το δέρμα Nappa(1),

(2)

και οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας 10” . Απολαύστε την αίσθηση των διακοπτών ‘αεροπορικού τύπου’

το Alcantara® και το δέρμα plein ﬂeur(1) στο τιμόνι, ενώ η επιφάνεια του ταμπλό, οι επενδύσεις των θυρών

που θυμίζουν πλήκτρα πιάνου και πραγματοποιήστε με τα ακροδάχτυλα τις ρυθμίσεις των λειτουργιών του αυτοκινήτου.

και η πρόσοψη της κεντρικής κονσόλας καλύπτονται από ξύλο Zebrano.

(1)
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(2)

Κατά προτίμηση με το αυτοκίνητο σε στάση.
Στον βασικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμη, ανάλογα με την έκδοση.

(1)

Δέρμα και άλλα υλικά : για λεπτομέρειες σχετικά με τις δερμάτινες επενδύσεις, συμβουλευθείτε τον Οδηγό Μοντέλου που διατίθεται στα σημεία πώλησης του Επίσημου Δικτύου PEUGEOT και στην ιστοσελίδα peugeot.gr.
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P E U G E OT 5 0 8 G T L I N E

«ΟΙ ΤΕΛΕΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΥΝ
Τ Ο Ν Ε Ο P E U G E OT 5 0 8 Ν Α Α Π Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Α Ι
ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΒΟΛΗ.
Γ Ε Ν Ν Η Θ Η Κ Ε Γ Ι Α Ν Α Γ Ο Η Τ Ε Υ Ε Ι ».

P I E R R E - P A U L M AT T E I
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τ Ο Υ Ν Ε Ο Υ P E U G E OT 5 0 8

Ν Ε Ο P E U G E OT 5 0 8 G T L I N E

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ.

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ.

Αρκεί μια ματιά για να θαυμάσει κανείς τον δυναμισμό και την εικόνα αιλουροειδούς που αποπνέει το νέο PEUGEOT 508 GT Line.

Η εμπρός όψη ξεχωρίζει χάρη στην κυψελοειδή μάσκα με το χρωμιωμένο περίγραμμα, τα βαμένα Noir brillant καλύμματα

Οι χυτές γραμμές, ο εκλεπτυσμένος σχεδιασμός, ο προηγμένος εξοπλισμός όπως ο εσωτερικός φωτοχρωματικός καθρέφτης Frameless(1),

των εξωτερικών καθρεπτών και τα τελευταίας γενιάς φωτιστικά σώματα πουτονίζουν τις συναρπαστικές γραμμές

το σύστημα εισόδου και εκκίνησης Keyless-entry(1) και η χαρακτηριστική υπογραφή GT Line, συνθέτουν την εικόνα ενός μοντέλου

του νέου PEUGEOT 508 GT Line και αναδεικνύουν το αρμονικό, τολμηρό και καινοτόμο πνεύμα του.

που δικαιωματικά τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας.
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(1)

Στον βασικό εξοπλισμό των 508 GT Line και 508 GT.
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ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΦΩΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΝΑΤΕ ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟΙ.

Ακόμα καλύτερη ορατότητα μέρα και νύχτα, χάρη στη νέα φωτεινή υπογραφή PEUGEOT που αποτελείται από τους προβολείς

Στο πίσω μέρος, η φωτεινή υπογραφή του νέου 508 συμπληρώνεται από τα τρισδιάστατα Adaptive Full LED(1) φωτιστικά σώματα

PEUGEOT Full LED(1) με αυτόματη ρύθμιση της φωτεινής δέσμης(2) και λειτουργία φωτισμού της στροφής

με τις χαρακτηριστικές φωτεινές «νυχιές» της PEUGEOT, που ενεργοποιούνται με το κλείδωμα/ξεκλείδωμα των θυρών.

και τα κάθετα τοποθετημένα φώτα ημέρας / φλας LED. Για να βλέπετε και να σας βλέπουν παντού και πάντα.

Η φωτεινότητά τους προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος, ώστε να μην περνάτε ποτέ απαρατήρητοι.

(1)
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(2)

Στον βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμοι, ανάλογα με την έκδοση.
Η λειτουργία αυτή διορθώνει αυτόματα το ύψος της δέσμης των προβολέων ανάλογα με το φορτίο του αυτοκινήτου, ώστε να μην τυφλώνονται οι άλλοι οδηγοί.

(1)

Στον βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμοι, ανάλογα με την έκδοση.
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P E U G E OT 5 0 8 a L L U R E

«ΤΟ ΝΕΟ 508 ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ
ΒΑΘΜΟ TO ΣΠΟΡΤΙΒ ΠΝΕΥΜΑ,
ΤΗΝ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Τ Η Σ P E U G E OT ».

BERNARD HESSE
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ PRO JECT 508

Ν Ε Ο P E U G E OT 5 0 8 a L L U R E

ΕΜΦΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟ.

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΟ.

Στο πίσω μέρος, η μαύρη γυαλιστερή φάσα αναδεικνύει το τρισδιάστατο εφέ των φωτιστικών σωμάτων Adaptive Full LED(1)

Η κομψή, λεπτή και σπορ σιλουέτα του νέου PEUGEOT 508 ALLURE αντλεί την έμπνευσή της από τον κόσμο των coupé,

που είναι εμπνευσμένο απευθείας από το πρωτότυπο “PEUGEOT Instinct”. Την εντυπωσιακή εμφάνιση της πίσω όψης

διατηρώντας ταυτόχρονα και όλα τα χαρακτηριστικά μίας berline. Από τη σύλληψη της ιδέας και τα πρώτα σκίτσα

(1)

συμπληρώνουν οι τονισμένοι θόλοι που γεμίζουν ιδανικά με τους τροχούς των 17” ή των 18” ,

του μοντέλου ο στόχος μας ήταν η αναζήτηση των τέλειων αναλογιών, οι οποίες επιτεύχθηκαν με τη χρήση

χαρακτηριστικό που αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τη μυώδη σιλουέτα του νέου PEUGEOT 508 ALLURE.

πρωτοποριακών τεχνικών μεθόδων κατασκευής όπως τα παράθυρα χωρίς πλαίσιο.
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(1)

Στον προαιρετικό εξοπλισμό του 508 Allure.
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ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ.

Απολαύστε τη μαγεία και την ομορφιά του τοπίου ενόσω ταξιδεύετε.

Η κομψότητα των θυρών χάρη στα παράθυρα χωρίς πλαίσιο δένει αρμονικά με την καθαρότητα των γραμμών του νέου 508.

Η πανοραμική ανοιγόμενη οροφή(1) με τη μεγάλη γυάλινη επιφάνεια,

Για τον σκοπό αυτό, η τεχνογνωσία της PEUGEOT έχει τεθεί στην υπηρεσία της αισθητικής και της ποιότητας χωρίς

προσφέρει ιδανική θέα στο τοπίο που διασχίζετε, τόσο στους εμπρός όσο και στους πίσω επιβάτες.

συμβιβασμούς: απόλυτα ισορροπημένες αναλογίες, φινίρισμα και εξωτερικές επιφάνειες που έχουν δουλευτεί
με απόλυτη ακρίβεια ώστε κάθε λεπτομέρεια να προσθέτει μια πινελιά κομψότητας και τελειότητας.
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(1)

Στον προαιρετικό εξοπλισμό.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

«Η ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
PEUGEOT 508 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ
ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ,
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΑΙΟ.
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΑΓΗΝΕΥΕΙ
ΚΑΙ ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΑΚΟΜΑ
Κ Α Ι Σ Τ Ι Σ Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ε Σ Μ Ε Τ Α Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ».

A N N A C O S TA M A G N A
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τ Ο Υ Ν Ε Ο Υ P E U G E OT 5 0 8

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ.
Εμφανίστε όλες τις συμβατές εφαρμογές του smartphone σας στην οθόνη αφής των 10”(1)
με τη βοήθεια της λειτουργίας Mirror Screen(2) και φορτίστε το smartphone σας(3)
τοποθετώντας το απλά στην ειδική θέση της κεντρικής κονσόλας.
Ταξιδέψτε με απόλυτη ασφάλεια με τη βοήθεια του 3D συστήματος πλοήγησης(4).
Διαμορφώστε το εσωτερικό περιβάλλον και ρυθμίστε την ενεργητική ανάρτηση(5)
του νέου 508, ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις
με το σύστημα PEUGEOT i-Cockpit® Amplify(6)

(1)
Στον βασικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμη, ανάλογα με την έκδοση.
Στον βασικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμη, ανάλογα με την έκδοση. Η λειτουργία Mirror Screen χρησιμοποιεί τα "δεδομένα"
του smartphone, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει συνδρομή τηλεφώνου συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο διαδίκτυο με πάροχο
υπηρεσιών και δεν απαιτεί πρόσθετα τέλη εγγραφής. Ο χρήστης συνδέει τη συσκευή του με το όχημα μέσω καλωδίου USB.
Η λειτουργία Mirror Screen πραγματοποιείται μέσω του Apple CarPlay™ (για smartphones με iOS),
μέσω της τεχνολογίας MirrorLink® (για smartphones συμβατά με το MirrorLink®) ή μέσω του Android Auto (για smartphones
με λειτουργικό Android, μετά τη λήψη της εφαρμογής Android Auto στο smartphone με το αυτοκίνητο σταματημένο).
Οι παραπάνω εφαρμογές είναι διαθέσιμες ανάλογα με τη χώρα.
Για την ασφάλειά σας, μόνο οι πιστοποιημένες εφαρμογές Apple CarPlay ™ ή MirrorLink® ή Android Auto θα λειτουργήσουν,
κατά περίπτωση, εν στάσει και εν κινήσει. Κατά την οδήγηση ορισμένες λειτουργίες των συγκεκριμένων εφαρμογών
θα ανασταλούν. Ορισμένοι τύποι περιεχομένου που είναι διαθέσιμοι δωρεάν στο smartphone σας,
απαιτούν την εγγραφή σε αντίστοιχη πιστοποιημένη εφαρμογή MirrorLink®, Apple CarPlay™ ή Android Auto Pay.
(3)
Στον βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση – Ασύρματη επαγωγική φόρτιση
για συσκευές συμβατές με το πρότυπο Qi.
(4)
Στον βασικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με τον έκδοση.
(5)
Στον βασικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμη, ανάλογα με τον κινητήρα.
(6)
Στον βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση.
(2)
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ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΣΗΣ.

H I - F I F O C a L®. Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Α Π Ο Λ Α Υ Σ Η .

Για τη διασφάλιση μιας άνετης διαδρομής σε οποιεσδήποτε συνθήκες, το νέο PEUGEOT 508 εφοδιάζεται με εμπρός καθίσματα

Το ηχοσύστημα Hi-Fi FOCAL® Premium(1) με 10 ηχεία και τεχνολογία αιχμής, προσφέρει κρυστάλλινο ήχο και κορυφαία

που αγκαλιάζουν το σώμα και φέρουν τη σφραγίδα ‘AGR’(1) για το άριστο επίπεδο εργονομίας τους αλλά και τις πολλές

πιστότητα αναπαραγωγής, χαρίζοντας στους επιβάτες του νέου PEUGEOT 508 μια κορυφαία ακουστική εμπειρία.

(2)

δυνατότητες ρύθμισης που διαθέτουν . Και για το ιδανικό επίπεδο άνεσης, επιλέξτε τα θερμαινόμενα καθίσματα ‘AGR’
με ηλεκτρικές ρυθμίσεις, λειτουργία μνήμης και massage πολλαπλών σημείων(3).
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(1)
Στον βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση. Εργονομικά καθίσματα με τη σφραγίδα έγκρισης του Γερμανικού οργανισμού AGR (Aktion Gesunder Rücken),
ο οποίος διενεργεί ενημερωτικές καμπάνιες για την υγεία της σπονδυλικής στήλης. Η σφραγίδα AGR απονέμεται σε προϊόντα τα οποία έχουν ελεγχθεί από μια ανεξάρτητη επιτροπή ιατρών
από διάφορες ειδικότητες (https://www.agr-ev.de/en).
(2)
Mηχανική ρύθμιση του ύψους, ηλεκτρική ρύθμιση της κλίσης του καθίσματος και της στήριξης της οσφυικής μοίρας και μηχανική ρύθμιση του μήκους του καθίσματος (ρυθμιζόμενο στήριγμα μηρών)
(3)
Electric, Memory & Massage Pack (συνοδεύει το option Sellier Leather Pack). Στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση.

(1)

Στον βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση.
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ΕΞΥΠΝΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΑΞΙΔΙΑ.

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ.

Απολαύστε το ταξίδι σας σε ένα εσωτερικό φτιαγμένο για να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σας.

Το πίσω μέρος αποκαλύπτει ένα ακόμα πρωτότυπο χαρακτηριστικό του νέου PEUGEOT 508: μια τέλεια κρυμμένη πίσω πόρτα,

Ανακαλύψτε τους έξυπνα σχεδιασμένους αποθηκευτικούς χώρους και τις λύσεις συνδεσιμότητας

που συνδυάζει την κομψότητα με την πρακτικότητα και δίνει τη βέλτιστη πρόσβαση στον μεγάλο χώρο αποσκευών(1).

που σας προσφέρει το νέο PEUGEOT 508, είτε κάθεστε στα εμπρός είτε στα πίσω καθίσματα(1) και ταξιδέψτε First Class.

Επιλέγοντας το σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί Keyless-entry με μηχανισμό Hands-free(2), έχετε τη δυνατότητα
να ανοίξετε και να κλείσετε την πόρτα του πορτμπαγκάζ με μία απλή κίνηση του ποδιού κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα.

(1)
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(1)

2 θύρες USB Type A για τους πίσω επιβάτες. Στον βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.

(2)

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ = 487 λίτρα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας, με μερική ή πλήρη αναδίπλωση της πλάτης του πίσω καθίσματος.
Στον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση.
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ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

«ΤΟ ΝΕΟ PEUGEOT 508 ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΟΔΗΓΙΚΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ!»

LAURENT BLANCHET
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PEUGEO T

ΧΑΡΑΞΤΕ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ.
Το νέο PEUGEOT 508 υιοθετεί τις πιο προηγμένες τεχνολογίες της μάρκας.
Με το άμεσο και ακριβές σύστημα διεύθυνσης, την υποδειγματική οδική συμπεριφορά
που ενισχύεται ακόμα περισσότερο από την ενεργητική ανάρτηση(1), αφήνει απόλυτη
ελευθερία κινήσεων στον οδηγό και αναβιώνει την αίσθηση της απόλαυσης του ταξιδιού.

(1)

Στον βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με τον κινητήρα.
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ΜΕ ΣΥΝΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ.

Εφοδιασμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας(1), το νέο PEUGEOT 508 διαθέτει όλα τα συστήματα υποστήριξης οδήγησης τελευταίας γενιάς(2),

Πρώτη η PEUGEOT προσφέρει στην κατηγορία του νέου 508 το πρωτότυπο σύστημα βελτίωσης της ορατότητας Night Vision.

που στοχεύουν στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, σας βοηθούν στους ελιγμούς και σας δίνουν τη δυνατότητα να αντιληφθείτε

Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί μια κάμερα υπέρυθρων ακτίνων για να εντοπίσει την παρουσία πεζών ή ζώων που κινούνται

το περιβάλλον καλύτερα και να αντιδράσετε αμεσότερα σε ό,τι κι αν σας επιφυλάσσει η διαδρομή.

μπροστά από το 508 τη νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, εκτός του πεδίου δράσης των προβολέων.
Το Nigh Vision ανιχνεύει την κίνηση και προειδοποιεί τον οδηγό εμφανίζοντας την εικόνα του δρόμου που παράγει το σύστημα
στην ψηφιακή οθόνη του Head-up Display, ακριβώς μπροστά στο οπτικό του πεδίο.
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(1)
Στον βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμα, ανάλογα με την έκδοση : έξι αερόσακοι, ABS, ESP, κάμερα υπερύθρων, κάμερα πολλαπλών λειτουργιών στην κορυφή του παρμπρίζ,, δώδεκα αισθητήρες υπερήχων,
ραντάρ και δύο κάμερες απεικόνισης 180° & 360° .
(2)
Στον βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμα, ανάλογα με την έκδοση.

(1)

Στον βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο, ανάλογα με την έκδοση.
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Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΜΙΑ ΠΡΟΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

Τα συστήματα υποστήριξης οδήγησης που περιλαμβάνονται στο Safety Pack(1), σας δίνουν τη δυνατότητα να ταξιδεύετε με γαλήνη και ηρεμία:

Με το Drive Assist Plus Pack(1), οδηγείτε το νέο σας PEUGEOT 508 με τρόπο σχεδόν ημι-αυτόνομο. Χάρη σε ένα ραντάρ τοποθετημένο στον εμπρός

αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης ‘Active Safety Brake’ με προειδοποίηση ‘Distance Alert’ για κίνδυνο σύγκρουσης με άλλο όχημα ή με πεζό, προειδοποίηση

προφυλακτήρα και σε μια κάμερα στην κορυφή του παρμπρίζ, το ενεργό σύστημα ‘Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go’ προσαρμόζει

& διόρθωση σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας ‘Lane Keeping Assist’ και αναγνώριση σήμανσης ορίου ταχύτητας ‘Speed Limit

αυτόματα την ταχύτητα του 508 σε σχέση με αυτή του προπορευόμενου οχήματος, φροντίζοντας ώστε να διατηρείται πάντα σταθερή η μεταξύ τους απόσταση.

(2)

Recognition’. Το Safety Plus Pack προσθέτει το ενεργό σύστημα ελέγχου γωνίας χωρίς ορατότητα ‘Active Blind Spot Monitoring System’, το ενεργό σύστημα

Συνοδεύεται από το σύστημα ενεργής υποβοήθησης ‘Lane Positioning Assist’ που διατηρεί την επιλεγμένη πορεία του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας

ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού ‘Driver Attention Alert’, το σύστημα αυτόματης εναλλαγής προβολέων ‘High Beam Assist’ και την εκτεταμένη αναγνώριση

τους πλαϊνούς αισθητήρες, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στη μείωση της κόπωσης του οδηγού.

οδικής σήμανσης ‘Road Sign Recognition’, ώστε να προβλέπει έγκαιρα ο οδηγός τις συνθήκες που επικρατούν στον δρόμο που ανοίγεται μπροστά του.

(1)
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(2)

Στον βασικό εξοπλισμό του 508 Active.
Στον βασικό εξοπλισμό των 508 Allure, GT Line και GT.

(1)

Σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2. Στον προαιρετικό εξοπλισμό.
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ.

Το νέο PEUGEOT 508 εφοδιάζεται με τους τελευταίας γενιάς κινητήρες βενζίνης 1.6 PureTech 180hp & 225hp

Το νέο αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων EAT8(1) εξασφαλίζει γρήγορες και ομαλές αλλαγές ταχυτήτων χάρη στον επιλογέα Shift & Park by wire(2)

και Diesel(1) 1.5 BlueHDi 130hp & 2.0 BlueHDi 180hp.

και τα paddles στο τιμόνι, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τιμές κατανάλωσης καυσίμου αντίστοιχες ενός μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων.
Το νέο PEUGEOT 508 μπορεί επίσης να εφοδιαστεί με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, αποκλειστικά σε συνδυασμό με τον κινητήρα 1.5 BlueHDi 130 S&S.

(1)
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Οι κινητήρες BlueHDi διαθέτουν τεχνολογία SCR (Selective Catalytic Reduction)
Τιμές κατανάλωσης και εκπομπών CO2 NEDC ΙΙ σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 715/2007, (ΕΕ) 2017/1153 και (ΕΕ) 2017/1151, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης με άλλα οχήματα:
Κατανάλωση σε αστικό κύκλο (l/100 km) : από 4,4 έως 7,5 - Κατανάλωση σε υπεραστικό κύκλο (L/100 km) : από 3,4 έως 4,6 - Κατανάλωση σε συνδυασμένο κύκλο (l/100 km): από 3,8 έως 5,7 - Εκπομπές CO2
σε συνδυασμένο κύκλο (g/km) : 99 -131.
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 στα οχήματα νέου τύπου και από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 σε όλα τα οχήματα, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη
Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου
και των εκπομπών CO2 και, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης με τα άλλα οχήματα, οι τιμές που προκύπτουν ανάγονται σε τιμές NEDC ΙΙ σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 15/2007, (ΕΕ) 2017/1153 και
(ΕΕ) 2017/1151. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, τον βασικό εξοπλισμό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2, παρακαλούμε ανατρέξτε στον «Οδηγό κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών Διοξειδίου
του άνθρακα - CO2», ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα σημεία πώλησης καινούργιων επιβατικών οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δοκιμών WLTP παρακαλούμε ανατρέξτε στο peugeot .gr

(1)
(2)

EAT8: Efﬁcient Automatic Transmission 8 speed.
Επιλογέας ταχυτήτων με ηλεκτρική λειτουργία.
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
Πέρα από τον ριζοσπαστικό και τολμηρό σχεδιασμό του,
το νέο PEUGEOT 508 σχεδιάστηκε για να καλύψει κάθε σας ανάγκη.
Η ποιότητα κατασκευής, το τέλειο φινίρισμα των υλικών και η αξιοπιστία
του νέου PEUGEOT 508 συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση
μίας ιδιαίτερα υψηλής μεταπωλητικής αξίας.
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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

«ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ PEUGEOT 508
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙ.
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,
ΟΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ, ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ
Μ Ο Ν Τ Ε Ρ Ν Ο Κ Α Ι Ε Κ Λ Ε Π Τ Υ Σ Μ Ε Ν Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν ».

BENOÎT MORIN
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

3

6

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ.
Διαμορφώστε τον εσωτερικό διάκοσμο επιλέγοντας από τα ποιοτικά
και διαχρονικά υλικά(1) των επενδύσεων του νέου PEUGEOT 508
και δημιουργήστε ένα περιβάλλον αποκλειστικά για τη δική
σας ευχαρίστηση. Πάρτε θέση, κλείστε την πόρτα και χαλαρώστε.

2

1. Ύφασμα ‘Losange’ Μαύρο
2. Ύφασμα & TEP ‘Imila’ Μαύρο
3. Ύφασμα & TEP ‘Belomka’ Μαύρο
4. Δέρμα ‘Claudia’ Μαύρο
5 .Δέρμα ‘Sellier’ Μαύρο με ραφές στο χρώμα του ροζ χαλκού
6. Δέρμα ‘Sellier’ Κόκκινο με ραφές στο χρώμα του ροζ χαλκού
7. Alcantara® & δέρμα ‘Sellier’ Μαύρο με ραφές στο χρώμα του ροζ χαλκού

5

(1)

Δέρμα και άλλα υλικά : για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στον Οδηγό Μοντέλου που διατίθεται στo Επίσημο Δίκτυο Διανομέων
PEUGEOT ή στην ιστοσελίδα peugeot.gr.
Στον βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμα,
ανάλογα με την έκδοση.
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1

4

7

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ.

Blanc Nacré

Rouge Ultimate

Gris Hurricane

Blanc Banquise(1)

Gris Artense

Gris Platinium

Gris Amazonite

Noir Perla Nera

Dark Blue

Bleu Célèbes

Merion Bi-ton 17"

Hirone Bi-ton Grey Dust 18"

Augusta Bi-ton19"

Επιλέξτε το χρώμα της προτίμησής σας από τη διαθέσιμη παλέτα αποχρώσεων
του νέου PEUGEOT 508 : 6 μεταλλικά χρώματα συμπεριλαμβανομένου του νέου Bleu Célèbes,
2 παστέλ και 2 χρωμάτα ειδικής επίστρωσης, το λευκό Blanc Nacré και το κόκκινο Rouge Ultimate.

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΑΣΤΕΛ
(1)

Αποκλειστικά στα 508 ACTIVE & 508 ALLURE .

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

Η μοναδική εξωτερική εμφάνιση του νέου PEUGEOT 508 ολοκληρώνεται
από τις ιδιαίτερα κομψές ζάντες αλουμινίου(2) 17’’, 18” ή 19”.

(2)

Στον βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμες, ανάλογα με την έκδοση.

Merion 17"
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2

3

1

1

4

2

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 508.

LIFESTYLE 508.

Το νέο PEUGEOT 508 μπορεί να εφοδιαστεί με αξεσουάρ υψηλής ποιότητας

Ανακαλύψτε την αποκλειστική συλλογή προϊόντων από δέρμα(1) και Alcantara®,

και σχεδιασμού, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να μετατρέψετε σε ευχάριστη εμπειρία την κάθε διαδρομή.

σχεδοασμένων από το PEUGEOT Design Lab : σετ αποσκευών και δερμάτινα είδη με σύγχρονο
και κομψό στυλ, εμπνευσμένα από τον κόσμο του νέου PEUGEOT 508.

1 – Κρεμάστρα ρούχων
2 – Βελούδινα πατάκια
3 – Δίχτυ πορτμπαγκάζ
4 – Εμπρός λασπωτήρες

48

1 - Ασύρματα ακουστικά Listen FOCAL®, με υπογραφή PEUGEOT Design Lab
2 - Σετ αποσκευών

(1)

Γνήσιο δέρμα
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Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ P E U G E OT.
ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.

Επιλέγοντας ένα PEUGEOT, έχετε στη διάθεσή σας ένα ευρύτατο δίκτυο εξυπηρέτησης, όπου ο επαγγελματισμός, ο άρτιος εξοπλισμός
και η ποιότητα των υπηρεσιών είναι βέβαιο πως θα σας ικανοποιήσουν απόλυτα. Στο Δίκτυο της PEUGEOT έχετε τη σιγουριά πως απευθύνεστε σε
ειδικούς, οι οποίοι αφουγκράζονται τις ανάγκες σας, αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις σας και ανταποκρίνονται σ' αυτές άμεσα και αποτελεσματικά.

Ε Γ Γ Υ Η ΣΗ P EUG EOT
Η ποιότητα PEUGEOT είναι δεδομένη. Γι’ αυτό σας προσφέρεται
εγγύηση δύο ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων για τα μηχανικά μέρη
και τα ανταλλακτικά, τρία χρόνια εγγύηση βαφής, καθώς και δώδεκα
χρόνια εγγύηση κατά της σκουριάς του αμαξώματος.

B O UT I Q UE PE U G E OT
Στη διάθεσή σας βρίσκεται μια πλήρης γκάμα αξεσουάρ PEUGEOT,
σχεδιασμένα ειδικά για το αυτοκίνητό σας. Επισκεφθείτε το Επίσημο
Δίκτυο Διανομέων και Επισκευαστών PEUGEOT και βρείτε τα αξεσουάρ
που θέλετε, για 'σας ή για να τα δωρίσετε.

Γ ΝΗ Σ Ι Α ΑΝΤ ΑΛΛ Α ΚΤΙ ΚΑ PE U GE OT
Ποιότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία. Όλα τα γνήσια ανταλλακτικά
PEUGEOT έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί αυστηρά προτού λάβουν
έγκριση τύπου, για τη δική σας ασφάλεια. Η τοποθέτησή τους
από το Επίσημο Δίκτυο Επισκευαστών PEUGEOT συνοδεύεται
από εγγύηση ενός έτους.

Η P E UG E OT Κ Α Ι ΤΟ Π Ε ΡΙ ΒΑ Λ Λ Ο Ν
Η PEUGEOT και το δίκτυό της, φροντίζοντας το περιβάλλον,
ανακυκλώνει τα παλαιά ανταλλακτικά από τις επισκευές των αυτοκινήτων.
Η P E U GE OT Κ Α Ι Τ Ο I N T E RN E T
Ανακαλύψτε την PEUGEOT στο peugeot .gr.

aIGLON Α.Ε.
Λεωφόρος Κηφισίας 240-242
152 31 Χαλάνδρι, Τηλ. 210 - 67 00 00
info@peugeot.gr
Το παρόν έντυπο αφορά μόνο στα αυτοκίνητα PEUGEOT που πωλούνται στην Ε.Ε. και ο εξοπλισμός τους ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για να πληροφορηθείτε με λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό κάθε μοντέλου PEUGEOT, ανατρέξτε στον Οδηγό Μοντέλου που διατίθεται μαζί με κάθε προσπέκτους, ή συμβουλευθείτε τα σημεία πώλησης αυτοκινήτων PEUGEOT στο Επίσημο Δίκτυο Διανομέων PEUGEOT. Ο εισαγωγέας στην Ελλάδα των αυτοκινήτων PEUGEOT είναι η AIGLON Α.Ε. (Κηφισίας αρ. 240-242). Οι πληροφορίες
σχετικά με τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν στα δεδομένα και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της σύνταξης του εντύπου και δεν δύνανται να έχουν ή να
θεωρηθούν ότι έχουν την ισχύ σύμβασης. Η κατασκευάστρια εταιρεία AUTOMOBILES PEUGEOT διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των παρουσιαζόμενων μοντέλων, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει το παρόν έντυπο. Η AUTOMOBILES PEUGEOT δηλώνει, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της
Οδηγίας CEE αρ. 2000/53 CE της18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας και ότι χρησιμοποιούνται
ανακυκλώσιμα υλικά για την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο. Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος που απεικονίζονται στο παρόν έντυπο είναι ενδεικτικά,
καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές εκτυπώσεώς του δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή του χρώματος. Οχήματα που έχουν υποστεί μετατροπές είναι δυνατόν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις επιδόσεις, τις καταναλώσεις, τις εκπομπές CO2 και τον εξοπλισμό. Εάν, παρά τη μεγάλη προσοχή που δόθηκε για
τη δημιουργία αυτού του καταλόγου, θεωρείτε ότι περιέχει κάποιο σφάλμα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε στην AIGLON Α.Ε. στο
τηλέφωνο 210 - 67 00 000 ή στο info@peugeot.gr. Για πληροφορίες σχετικά με το Service PEUGEOT επικοινωνήστε με τα σημεία πώλησης του Επίσημου Δικτύου PEUGEOT.

