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ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

CO2
(1)

(g/km)
ACTIVE ALLURE GT Line GT

ΒΕΝΖΙΝΗ

DIESEL

(2) Με ζάντες 16'' ή 17''                (3) Με ζάντες 18'' ή 19''

(1) Τιμές εκπομπών CO2 NEDC II. 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 ρύπων & CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής 

Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) και, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης, οι τιμές που προκύπτουν ανάγονται σε τιμές NEDC II, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 715/2007, (ΕΕ) 2017/1153 και (ΕΕ) 2017/1151. Οι τιμές δεν 

λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και 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 CO 2, παρακαλούμε 

ανατρέξτε στον «Οδηγό κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών Διοξειδίου του άνθρακα - CO2», ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα σημεία πώλησης καινούργιων επιβατικών οχημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δοκιμών WLTP θα βρείτε στο www.peugeot.gr
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 - Adaptive 3D Full LED πίσω φώτα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- Safety Plus Pack * - Ενεργητική ανάρτηση Active Suspension Control

- Night Vision *

- Safety Pack *

- Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω - City Pack 1 *

ΖΑΝΤΕΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ DESIGN

- Καλύμματα για τα πεντάλ και το υποπόδιο από αλουμίνιο

ΑΝΕΣΗ
- Εσωτερικός φωτισμός LED Ambiance *

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

MULTIMEDIA & NAVIGATION

- PEUGEOT Infotainment System με οθόνη αφής 8'' SD χωρητικής τεχνολογίας, 

διακόπτες τύπου πλήκτρων πίανου, Radio, MP3, 6 ηχεία, Bluetooth® με audio 

streaming & hands-free kit, 1 θύρα USB 

- FOCAL® Premium Hi-Fi System

- Τιμόνι με διάτρητη δερμάτινη επένδυση pleine fleur, επιχρωμιωμένους δακτυλίους 

και σήμα 'GT'

- Φυμέ κρύσταλλα στις πίσω πόρτες και την πόρτα του χώρου αποσκευών

- Φωτοχρωματικοί εξωτερικοί καθρέπτες με λειτουργία ανάκλισης στην όπισθεν

- Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης Frameless

- Ασύρματη - επαγωγική φόρτιση κινητού (συσκευές συμβατές με το πρότυπο Qi)

- Εργονομικά καθίσματα οδηγού & συνοδηγού 'AGR' *

- Πίσω κάθισμα με διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη 1/3 - 2/3 - Πίσω κάθισμα με υποβραχιόνιο & υποδοχή για πέδιλα ski

ALLURE = ACTIVE + GT Line = ALLURE +

- 2 θύρες USB εμπρός & 2 θύρες φόρτισης USB για τους επιβάτες στο πίσω μέρος

- Επένδυση καθισμάτων από Ύφασμα & TEP 'Imila' Μαύρο

- PEUGEOT Infotainment & Navigation System με οθόνη αφής 10'' HD χωρητικής 

τεχνολογίας

- Τιμόνι με διάτρητη δερμάτινη επένδυση pleine fleur, επιχρωμιωμένους δακτυλίους 

και σήμα 'GT Line'

- Καλύμματα των εμπρός εσωτερικών μαρσπιέ από ατσάλι inox

- Διακοσμητική ραφή στο ταμπλώ

-  Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμα Noir brillant

ACTIVE

- 6 αερόσακοι (2 μετωπικοί / 2 πλευρικοί / 2 οροφής)

-Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και Hill Assist

- Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

- Παράθυρα Frameless με διακοσμητικό trim αλουμινίου

- Μάσκα με χρωμιωμένες γρίλιες και περίγραμμα Noir brillant

- Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες σε carbon look

- Εσωτερικός φωτισμός LED *

- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι & αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με 

φωτισμό υποδοχής LED

- PEUGEOT i-Cockpit® με ψηφιακό πίνακα οργάνων Head-up display

- Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί (Push-button Start)

- Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση pleine fleur

- Cruise control / speed limiter (Ρυθμιστής & περιοριστής ταχύτητας)

- Visibility Pack *

- Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός

'AGR' : Aktion Gesunder Rücken. Εργονομικά καθίσματα που φέρουν τη σφραγίδα έγκρισης του Γερμανικού οργανισμού AGR, 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). 

Εσωτερικός φωτισμός LED : εμπρός πλαφονιέρα αφής με 3 spot LED + 2 στοιχεία LED ατμοσφαιρικού φωτισμού, 2 spot ανάγνωσηςLED πίσω, φωτισμός LED στον χώρο 

αποσκευών, στο ντουλαπάκι εμπρός από τον συνοδηγό και στη ζώνη συνδεσιμότητας της κεντρικής κονσόλας.

Εσωτερικός φωτισμός LED Ambiance : Εσωτερικός φωτισμός LED + φωτισμός LED στον χώρο αποσκευών (x2), στα αλεξήλια, στο εμπρός υποβραχιόνιο, στον χώρο για 

τα πόδια των εμπρός επιβατών και στις εμπρός ποτηροθήκες.

City Pack 1: Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω με οπτικό και ηχητικό σήμα + Κάμερα οπισθοπορείας που παρέχει εικόνα και μια προβολή 180° του 

περιβάλλοντος χώρου πίσω από το 508 σας, με τη βοήθεια των αισθητήρων παρκαρίσματος (Visiopark 1).

Visibility Pack : αυτόματη λειτουργία προβολέων, αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων, αυτόματη λειτουργία φωτισμού συνοδείας follow-me-home, 

φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης.

Night Vision : μια κάμερα υπέρυθρων ακτίνων ανιχνεύει πεζούς ή ζώα που κινούνται μπροστά από το 508, πέρα από την ακτίνα δράσης των προβολέων.

Safety Pack : Πακέτο υποστήριξης οδήγησης που περιλαμβάνει Active Safety Brake (αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με camera & radar), Distance Alert 

(προειδοποίηση για κίνδυνο σύγκρουσης), Lane Keeping Assist (προειδοποίηση & διόρθωση σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας με 

αναγνώριση των ορίων του δρόμου, ακόμα και χωρίς διαγράμμιση) και Speed Limit Recognition (αναγνώριση σήμανσης ορίου ταχύτητας).

Safety Plus Pack : Safety Pack + Active Blind Spot Monitoring System (ενεργό σύστημα ελέγχου γωνίας χωρίς ορατότητα), Driver Attention Alert (ενεργό σύστημα 

ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού), High Beam Assist (αυτόματη εναλλαγή μεσαίας-μεγάλης σκάλας προβολέων) και Road Sign Recognition (εκτεταμένη αναγνώριση 

οδικής σήμανσης: STOP, Απαγόρευση εισόδου / διέλευσης, κ.α.).

PEUGEOT i-Cockpit® Amplify : αφυπνήστε τις αισθήσεις σας επιλέγοντας μεταξύ 'Boost' και 'Relax' και διαμορφώστε το περιβάλλον της καμπίνας του 508 σύμφωνα με 

τη διάθεσή σας (την ένταση του ατμοσφαιρικού φωτισμού, την εμφάνιση του πίνακα οργάνων και της οθόνης αφής, τις ρυθμίσεις του ηχοσυστήματος, τη λειτουργία 

massage multi-point - σε περίπτωση που έχετε επιλέξει το προαιρετικό πακέτο Electric, Memory & Massage Pack) αλλά και τα δυναμικά χαρακτηριστικά του 

(χαρτογράφηση της ηλεκτρικής υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης, του απόκρισης του πεντάλ του γκαζιού και των αλλαγών ταχυτήτων στο αυτόματο κιβώτιο  - και 

σε περίπτωση που το 508 σας διαθέτει την ενεργητική ανάρτηση Active Suspension Control). Καθεμιά από τις επιλογές 'Boost' ή 'Relax' είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη. 

Το i-Cockpit® Amplify συμπληρώνεται από το σύστημα Air Quality που αποτελείται από αισθητήρα ρύπανσης και φίλτρο καμπίνας ενεργού άνθρακα High Efficiency. 

- Επένδυση καθισμάτων από Ύφασμα & TEP 'Belomka' Μαύρο- Επένδυση καθισμάτων από ύφασμα 'Losange' Μαύρο

- Κάθισματα οδηγού & συνοδηγού με μηχανική ρύθμιση ύψους

- Επένδυση καθισμάτων από Alcantara® & δέρμα 'Sellier' Μαύρο

- Λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlayTM / MirrorLink® / Android AutoTM)

- Ζάντες αλουμινίου 18" Hirone Bi-ton Grey Dust 

GT = GT Line +

- Ζάντες αλουμινίου 19" Augusta

- Προβολείς 'PEUGEOT Full LED Technology' με αυτόματη ρύθμιση του ύψους της 

δέσμης και λειτουργία φωτισμού της στροφής

- Ηλεκτρικά παράθυρα συνεχόμενης λειτουργίας εμπρός και πίσω, με σύστημα 

ανίχνευσης εμποδίου

- Ζάντες αλουμινίου 17" Merion

- Eπένδυση στις κολόνες και τον ουρανό σε μαύρο χρώμα

- Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ, την κεντρική κονσόλα και τις πόρτες από ξύλο 

'Zebrano'

- Keyless entry system (Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί)

- PEUGEOT i-Cockpit® Amplify * (περιλαμβάνει ατμοσφαιρικό μπλε LED φωτισμό 

στο ταμπλώ, στις εμπρός πόρτες και στην κεντρική κονσόλα και Air Quality System)

- Driver Attention Warning (Σύστημα Επαγρύπνησης Οδηγού)

-Προβολείς αλογόνου με φώτα ημέρας LED / Πίσω φώτα LED

- Θερμαινόμενα εργονομικά καθίσματα οδηγού & συνοδηγού AGR *

- Πατάκια velours εμπρός / πίσω σε μαύρο χρώμα με γκρί διακοσμητική ραφή
- Eπένδυση στις κολόνες και τον ουρανό σε χρώμα γκρι ανοικτό

- Ποδιά πίσω προφυλακτήρα σε χρώμα Noir brillant

- Ζάντες αλουμινίου 17" Merion Bi-ton

- Παράθυρα Frameless με διακοσμητικό trim Noir brillant

- Μάσκα με χρωμιωμένες γρίλιες σε στυλ 'σκακιέρας' και χρωμιωμένο περίγραμμα
- Ποδιά πίσω προφυλακτήρα μαύρη ή σε χρώμα Noir brillant (ανάλογα με την 

έκδοση)

- Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ACTIVE ALLURE GT Line GT

Ενεργητική ανάρτηση Active Suspension Control (AMVAR) VU02 l
(1) 

/ -(2)
l

(1) 
/ -(2)

l
(1) 

/ -(2)
l

UF01 l l l l

Επιλογέας Drive Mode (προγράμματα Eco / Normal / Sport) l
(3)

l
(3)

l
(3)

l
(3)

l l l l

NF04 l l l l

l l l l

l l l l

l l l l

l l l l

l l l l

l l l l

FH05 l l l l

l l l l

Προβολείς αλογόνου με φώτα ημέρας LED και πίσω φώτα LED ZE11 l l - -

ZE21 - m l l

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό VB09 l l l l

RS02 l l l l

Αντικλεπτικά μπουλόνια τροχών QF01 - - / m
(4)

l
(4)

l
(4)

AB13 m m m m

l : Βασικός εξοπλισμός         m : Προαιρετικός εξοπλισμός          - : Μη διαθέσιμο

(1) Βασικός εξοπλισμός με τον κινητήρα 1.6 PureTech 180 EAT8

(2) Μη διαθέσιμη με τον κινητήρα 1.5 BlueHDi 130hp

(4) Βασικός εξοπλισμός με ζάντες 18'' και 19''

Driver Attention Warning (Σύστημα επαγρύπνησης οδηγού) : οπτική και ακουστική ειδοποίηση ότι οδηγείτε χωρίς στάση για 2 ώρες με 

ταχύτητα άνω των 65 km/h

Ενεργό καπώ : σε περίπτωση εμπρόσθιας σύγκρουσης με πεζό ή ποδηλάτη, το καπό ανασηκώνεται αυτόματα ώστε να μετριάσει τις επιπτώσεις 

της πρόσκρουσης π.χ. τραυματισμού στο κεφάλι

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Inviolability Pack: συναγερμός (με περιμετρική προστασία, ογκομετρικό ανιχνευτή και λειτουργία ανίχνευσης ανύψωσης οχήματος), 

αντικλεπτική προστασία των κλειδαριών και υπερκλείδωμα (περιλαμβάνει ηλεκτρική ασφάλεια πίσω θυρών για παιδιά)

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away, αυτόματη ενεργοποίηση και Hill Assist (υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση)

Λειτουργία αυτόματου κεντρικού κλειδώματος όταν το αυτοκίνητο κινείται

PEUGEOT Full LED Technology : Προβολείς με αυτόματη ρύθμιση του ύψους της δέσμης, λειτουργία φωτισμού της στροφής, φλας LED και 

Adaptive 3D Full LED πίσω φώτα

Εφεδρικός τροχός περιορισμένων διαστάσεων (space-saving)

ESC (Electronic Stability Control) με ABS (Anti-lock Braking System), EBD (Ηλεκτρονικό Κατανεμητή Πέδησης), Emergency Brake Assist 

(Σύστημα Ενίσχυσης Πέδησης), Traction Control (ASR), Dynamic Stability Control (DSC) και Trailer Stability Control (TSC - Σύστημα Ελέγχου 

Ευστάθειας Ρυμουλκούμενου)

(3) Επιπλέον προγράμματα με αυτόματο κιβώτιο EAT8 : 

- Comfort (με ενεργητική ανάρτηση Active Suspension Control)

- Manual (με το option City Pack 3)

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (ανιχνεύει τη μειωμένη πίεση του αέρα στα ελαστικά, χωρίς να υποδεικνύει το ελαστικό που έχασε αέρα)

Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων εμπρός, ρυθμιζόμενες σε ύψος, με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης

Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων πίσω με σύστημα περιορισμού δύναμης στις πίσω πλευρικές θέσεις

Σταθεροί σύνδεσμοι πρόσδεσης παιδικού καθίσματος ISOFIX στις πίσω πλευρικές θέσεις (+ σημεία αγκύρωσης Top-Tether) 

Ενεργοί μετωπικοί αερόσακοι (συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης), εμπρός πλευρικοί αερόσακοι (οδηγού & συνοδηγού) και 

αερόσακοι οροφής εμπρός / πίσω

Προσκέφαλα ασφαλείας ρυθμιζόμενα σε ύψος σε όλες τις θέσεις
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ACTIVE ALLURE GT Line GT

l l l l

N101 - m m l

ZV55 l - - -

ZV59 - l l l

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Advanced Driver Assistance Systems - ADAS)

RG10 l l l l

ZV60 m
(1) - - -

ZV62 - m
(1)

m
(1) -

ZV61 m
(2) - - -

ZV63 - m
(2)

m
(2)

m
(2)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
WY33 l - - -

WY35 m l l l

WY37 - m
(1)

m
(1) -

WY36 - m
(2)

m
(2)

m
(2)

l : Βασικός εξοπλισμός         m : Προαιρετικός εξοπλισμός          - : Μη διαθέσιμο

(1) Διαθέσιμο αποκλειστικά με κινητήρα 1.5 BlueHDi 130 S&S και μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων

(2) Διαθέσιμο αποκλειστικά σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο 8 ταχυτήτων EAT8

Safety Plus Pack : Safety Pack + Active Blind Spot Monitoring System (ενεργό σύστημα ελέγχου γωνίας χωρίς ορατότητα), Driver Attention 

Alert (ενεργό σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού), High Beam Assist (αυτόματη εναλλαγή μεσαίας-μεγάλης σκάλας προβολέων) 

και Road Sign Recognition (εκτεταμένη αναγνώριση οδικής σήμανσης: STOP, απαγόρευση εισόδου / διέλευσης, κ.α.)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Night Vision : πρωτότυπο σύστημα βελτίωσης της ορατότητας που χρησιμοποιεί μια κάμερα υπέρυθρων ακτίνων για να εντοπίσει την 

παρουσία πεζών ή ζώων που κινούνται μπροστά από το 508 τη νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, εκτός του πεδίου δράσης των 

προβολέων. Το Night 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

City Pack 1 : Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός & πίσω με οπτικό και ηχητικό σήμα + Κάμερα οπισθοπορείας που παρέχει εικόνα και μια 

προβολή 180° του περιβάλλοντος χώρου πίσω από το 508 σας, με τη βοήθεια των αισθητήρων παρκαρίσματος (Visiopark 1)

Safety Pack : Πακέτο υποστήριξης οδήγησης που περιλαμβάνει Active Safety Brake (αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με camera & 

radar), Distance Alert (προειδοποίηση για κίνδυνο σύγκρουσης με άλλο όχημα, κινούμενο ή σταθερό, που βρίσκεται στην πορεία του 508, 

καθώς και με πεζό που διασχίζει τον δρόμο), Lane Keeping Assist (προειδοποίηση & διόρθωση σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από τη 

λωρίδα κυκλοφορίας με αναγνώριση του εξωτερικού ορίου του δρόμου, ακόμα και χωρίς διαγράμμιση) και Speed Limit Recognition 

(αναγνώριση σήμανσης ορίου ταχύτητας)

Cruise control / speed limiter (Ρυθμιστής & περιοριστής ταχύτητας με λειτουργία προγραμματισμού)

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω

Drive Assist Plus Pack 1 : τελευταίας γενιάς σύστημα υποστήριξης οδήγησης που συνδυάζει to Safety Pack με Adaptive Cruise Control με 

λειτουργία Stop & Go και Lane Positioning Assist (ενεργή υποβοήθηση διατήρησης του 508 στη λωρίδα κυκλοφορίας), συμβάλλοντας 

σημαντικά στην μείωση της κόπωσης του οδηγού

Drive Assist Pack 2 : Safety Plus Pack + Adaptive Cruise Control

Drive Assist Plus Pack 2 : τελευταίας γενιάς σύστημα υποστήριξης οδήγησης που συνδυάζει το Safety Plus Pack με Adaptive Cruise Control 

με λειτουργία Stop & Go και Lane Positioning Assist (ενεργή υποβοήθηση διατήρησης του 508 στη λωρίδα κυκλοφορίας), συμβάλλοντας 

σημαντικά στην μείωση της κόπωσης του οδηγού

City Pack 3 : Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, πίσω & στις πλευρές (Flankguard) με οπτικό και ηχητικό σήμα + ενεργή υποβοήθηση Full 

Park Assist (το σύστημα αναλαμβάνει τον χειρισμό του τιμονιού και των πεντάλ γκαζιού και φρένου) για παράλληλη ή κάθετη στάθμευση + 

Εμπρός & πίσω κάμερες που παρέχουν εικόνα εμπρός ή πίσω και μια προβολή 360° του περιβάλλοντος χώρου γύρω από το 508 σας 

(Visiopark 2)

City Pack 2 : Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός, πίσω & στις πλευρές (Flankguard) με οπτικό και ηχητικό σήμα + ενεργό σύστημα 

υποβοήθησης Park Assist για παράλληλη ή κάθετη στάθμευση (το σύστημα αναλαμβάνει τον χειρισμό του τιμονιού - ο οδηγός διατηρεί τον 

έλεγχο των πεντάλ) + Εμπρός & πίσω κάμερες που παρέχουν εικόνα εμπρός ή πίσω και μια προβολή 360° του περιβάλλοντος χώρου γύρω από 

το 508 σας (Visiopark 2)

Drive Assist Pack 1 : Safety Pack + Adaptive Cruise Control

Visibility Pack : αυτόματη λειτουργία προβολέων, αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων, αυτόματη λειτουργία φωτισμού συνοδείας follow-

me-home, φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DESIGN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Night Vision 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ACTIVE ALLURE GT Line GT

l l - -

- - l l

PD22 l l - -

PDDH - - l l

l
(1)

 / - - - -

- l
(2)

 / - - -

- - l
(3)

 / - -

- / l
(4)

- / l
(4)

- / l
(5)

- / l
(5)

- - - l
(6)

GV06 l l - -

GV09 - - l l

ΖΑΝΤΕΣ
ZHDG l - - -

ZHDJ - l - -

ZH8G - m l -

ZHDN - - m l

l : Βασικός εξοπλισμός         m : Προαιρετικός εξοπλισμός          - : Μη διαθέσιμο

(1) 508 Active 1.5 BlueHDi        (2) 508 Allure 1.5 BlueHDi        (3) 508 GT Line 1.5 BlueHDi

(4) 508 Active / Allure 1.6 PureTech        (5) 508 GT Line / GT 1.6 PureTech        (6) 508 GT 2.0 BlueHDi

Παράθυρα Frameless με διακοσμητικό trim Noir brillant

Μάσκα με χρωμιωμένες γρίλιες και περίγραμμα Noir brillant

Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών στο χρώμα του αμαξώματος

Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών σε χρώμα Noir brillant

Παράθυρα Frameless με διακοσμητικό trim αλουμινίου

Μάσκα με χρωμιωμένες γρίλιες σε στυλ 'σκακιέρας' και χρωμιωμένο περίγραμμα

Δύο χρωμιωμένες απόληξεις εξάτμισης (δεξιά κι αριστερά) / Ποδιά πίσω προφυλακτήρα σε χρώμα Noir brillant

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ DESIGN

Χρωμιωμένο τραπεζοειδές πλαίσιο απόληξης εξάτμισης (δεξιά κι αριστερά) / Ποδιά πίσω προφυλακτήρα σε χρώμα Noir brillant

Ζάντες αλουμινίου 17" Merion

Ζάντες αλουμινίου 17" Merion Bi-ton

Ζάντες αλουμινίου 19" Augusta Bi-ton με αντικλεπτικά μπουλόνια

Χρωμιωμένο τραπεζοειδές πλαίσιο απόληξης εξάτμισης (δεξιά κι αριστερά) / Ποδιά πίσω προφυλακτήρα μαύρη

Ζάντες αλουμινίου 18" Hirone Bi-ton Grey Dust με αντικλεπτικά μπουλόνια

Διπλή χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης (στην πλευρά του οδηγού) / Ποδιά πίσω προφυλακτήρα σε χρώμα Noir brillant

Τραπεζοειδές πλαίσιο απόληξης εξάτμισης (δεξιά κι αριστερά) / Ποδιά πίσω προφυλακτήρα μαύρη

ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DESIGN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ζάντες αλουμινίου 18"  
Hirone Bi-ton Grey Dust 

Ζάντες αλουμινίου 17" 
Merion Bi-ton 

Ζάντες αλουμινίου 17" 
Merion 

Ζάντες αλουμινίου 19"  
Augusta Bi-ton 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ACTIVE ALLURE GT Line GT

YD02 l l l l

YD01 - m l l

D501 - m m m

l l l l

RE07 l l l l

l l - -

Air Quality System (αισθητήρας ρύπανσης και φίλτρο καμπίνας ενεργού άνθρακα High Efficiency) - - / m
(1)

l l

l l l l

l l l l

l l l l

l l l l

WHDD l - - -

WHDE - l l l

WHDF - - 
(2)

 / m - 
(2) 

/ l l

PEBG l - - -

PEB3 - l l l

Ατμοσφαιρικός μπλε LED φωτισμός στο ταμπλώ, στις εμπρός πόρτες και στην κεντρική κονσόλα - - / m
(1)

l l

l l l l

LE05 l l l l

Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης Frameless RL06 - - l l

HU13 l l l -

HU08 - - m /  l
(3)

l

TC07 m m m m

VD09 - l l l

LW02 m
(4)

m
(4)

m
(4)

m

(1) Συνοδεύει το PEUGEOT i-Cockpit® Amplify                 (2) Μη διαθέσιμο με κινητήρα 1.5 BlueHDi 130 S&S και μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων         l : Βασικός εξοπλισμός         m : Προαιρετικός εξοπλισμός          - : Μη διαθέσιμο

* Διαμόρφωση του ήχου του κινητήρα, της απόκρισης του πεντάλ του γκαζιού, της υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης, των αλλαγών ταχυτήτων του αυτόματου κιβωτίου και της ενεργής ανάρτησης Active Suspension Control (εάν είναι διαθέσιμη)

Εμπρός υαλοκαθαριστήρες με σύστημα πλυστικής 'Magic Wash'

Ηλεκτρικά παράθυρα συνεχόμενης λειτουργίας εμπρός και πίσω, με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι & αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής LED

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι & αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό υποδοχής LED, φωτοχρωματική λειτουργία και 

λειτουργία ανάκλισης στην όπισθεν

Πανοραμική ανακλινόμενη / συρόμενη οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο

Φυμέ κρύσταλλα στις πίσω πόρτες και την πόρτα του χώρου αποσκευών

Θερμαινόμενο παρμπρίζ με αντιστάσεις στη βάση του και στην κολόνα πλευράς οδηγού

(3) Συνοδεύει το option Sellier Leather Pack                      (4) Μη διαθέσιμο με τον κινητήρα 1.5 BlueHDi 130 S&S

Ντουλαπάκι με επένδυση και φωτισμό

Άγκιστρα κρέμασης ρούχων πίσω

Εμπρός κεντρική κονσόλα με  δύο ποτηροθήκες (με κρυφό φωτισμό από το επίπεδο εξοπλισμού Allure)

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση και κολόνα τιμονιού με μηχανική ρύθμιση σε ύψος και βάθος

PEUGEOT i-Cockpit® : Head-up display ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3" HD με δυνατότητες διαμόρφωσης & εξατομίκευσης, οθόνη αφής 

8'' SD χωρητικής τεχνολογίας στο κέντρο του ταμπλώ και τιμόνι μικρών διαστάσεων με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών

PEUGEOT i-Cockpit® : Head-up display ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3" HD με δυνατότητες διαμόρφωσης & εξατομίκευσης, οθόνη αφής 

10,0" HD στο κέντρο του ταμπλώ και τιμόνι μικρών διαστάσεων με χειριστήρια πολλαπλών λειτουργιών

PEUGEOT i-Cockpit® Amplify (επιλογή του εσωτερικού περιβάλλοντος μεταξύ 'Boost' ή 'Relax') : διαμόρφωση των δυναμικών 

χαρακτηριστικών του 508*, της έντασης του ατμοσφαιρικού φωτισμού και της εμφάνισης του πίνακα οργάνων, των ρυθμίσεων του 

ηχοσυστήματος και της λειτουργίας massage multi-point (σε περίπτωση που έχετε επιλέξει το προαιρετικό πακέτο Electric, Memory & 

Massage Pack). Καθεμιά από τις επιλογές 'Boost' ή 'Relax' είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη

Εσωτερικός φωτισμός LED : εμπρός πλαφονιέρα αφής με 3 spot LED + 2 στοιχεία LED ατμοσφαιρικού φωτισμού, 2 spot ανάγνωσηςLED πίσω, 

φωτισμός LED στον χώρο αποσκευών, στο ντουλαπάκι εμπρός από τον συνοδηγό και στη ζώνη συνδεσιμότητας της κεντρικής κονσόλας

Εσωτερικός φωτισμός LED Ambiance : εμπρός πλαφονιέρα αφής με 3 spot LED + 2 στοιχεία LED ατμοσφαιρικού φωτισμού, 2 spot 

ανάγνωσης LED πίσω, φωτισμός LED στο ντουλαπάκι εμπρός από τον συνοδηγό και στη ζώνη συνδεσιμότητας της κεντρικής κονσόλας + 

φωτισμός LED στον χώρο αποσκευών (x2), στα αλεξήλια, στο εμπρός υποβραχιόνιο, στον χώρο για τα πόδια των εμπρός επιβατών και στις 

εμπρός ποτηροθήκες

ΑΝΕΣΗ
Σύστημα εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί (Push-button Start)

Keyless entry system (Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί)

Keyless entry system (Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί) + Hands-free άνοιγμα πόρτας χώρου αποσκευών

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός, φωτιζόμενο και ψυχόμενο, με άνοιγμα τύπου 'πεταλούδα'

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, ρυθμιζόμενος μέσω της οθόνης αφής με αεραγωγούς για τα πίσω καθίσματα

Φίλτρο καμπίνας ενεργού άνθρακα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DESIGN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ACTIVE ALLURE GT Line GT

Χρωμιωμένοι διακόπτες τύπου πλήκτρων πιάνου για τις λειτουργίες της οθόνης αφής l l l l

ENFX l l - -

ENHM - - l -

EN48 - - - l

ENUH - - m m

l l - -

- - l l

Τιμόνι με δερμάτινη επένδυση pleine fleur VH29 l l - -

Τιμόνι με διάτρητη δερμάτινη επένδυση pleine fleur, επιχρωμιωμένους δακτυλίους και σήμα 'GT Line' VH48 - - l -

VH49 - - - l

- - l l

- - l l

Πατάκια velours εμπρός / πίσω σε μαύρο χρώμα με γκρί διακοσμητική ραφή SD57 m l - -

Πατάκια velours εμπρός / πίσω σε μαύρο χρώμα με διπλή διακοσμητική ραφή στο χρώμα του ροζ χαλκού SD56 - - l l

- - l l

l : Βασικός εξοπλισμός         m : Προαιρετικός εξοπλισμός          - : Μη διαθέσιμο

Τιμόνι με διάτρητη δερμάτινη επένδυση pleine fleur, επιχρωμιωμένους δακτυλίους και σήμα 'GT'

Καλύμματα για τα πεντάλ και το υποπόδιο από αλουμίνιο

Διακοσμητικά καλύμματα των εμπρός εσωτερικών μαρσπιέ από ατσάλι inox

Θήκες αποθήκευσης στις εμπρός πόρτες με επένδυση από μοκέτα

Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες carbon look

Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ και τις πόρτες carbon look, διακοσμητική ραφή στο ταμπλώ

Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ, την κεντρική κονσόλα και τις πόρτες από ξύλο 'Zebrano', διακοσμητική ραφή στο ταμπλώ

Διακοσμητικό décor στο ταμπλώ, την κεντρική κονσόλα και τις πόρτες από ξύλο γρίζας δρυός 'Grey Oak', διακοσμητική ραφή στο ταμπλώ

Eπένδυση στις κολόνες και τον ουρανό σε χρώμα γκρι ανοικτό

Eπένδυση στις κολόνες και τον ουρανό σε μαύρο χρώμα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ DESIGN

ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DESIGN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ACTIVE ALLURE GT Line GT 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ACTIVE ALLURE GT Line GT

WLG3 l - - -

WLG7 - l l l

5N02 m l l l

E301 m m l l

UN02 - m m l

l : Βασικός εξοπλισμός         m : Προαιρετικός εξοπλισμός          - : Μη διαθέσιμο

* Για συσκευές συμβατές με το πρότυπο Qi. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις προδιαγραφές της συσκευής σας.

MULTIMEDIA & NAVIGATION
PEUGEOT Infotainment System που περιλαμβάνει : Οθόνη αφής 8'' SD χωρητικής τεχνολογίας, Διακόπτες τύπου πλήκτρων πιάνου,  

Λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlayTM / MirrorLink® / Android AutoTM), Bluetooth® με audio streaming & hands-free kit, Radio, MP3 και 

6 ηχεία, 1 θύρa USB και 1 θύρα jack και χειριστήρια στο τιμόνι

PEUGEOT Infotainment & Navigation System που περιλαμβάνει : Οθόνη αφής 10'' HD χωρητικής τεχνολογίας, Διακόπτες τύπου πλήκτρων 

πίανου, 3D Navigation, Λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay
TM

 / MirrorLink® / Android Auto
TM

), Bluetooth® με audio streaming & 

hands-free kit, Radio, MP3 και 6 ηχεία, 2 θύρες USB και 1 θύρα jack και χειριστήρια στο τιμόνι

2 θύρες USB Type A για τους πίσω επιβάτες (αντικαθιστά την πρίζα 12V)

FOCAL® Premium Hi-Fi : Η Γαλλική υπογραφή στον ήχο. Ηχοσύστημα Hi-Fi 10 ηχείων με ψηφιακό ενισχυτή 12 καναλιών / 515 Watt και την 

αποκλειστική τεχνολογία της FOCAL® : Woofers Hi-Fi τεχνολογίας Polyglass, Tweeters TNF τεχνολογίας αντεστραμμένων θόλων από 

αλουμίνιο, Subwoofer τριπλής μπομπίνας Power Flower
TM

 200mm

Ασύρματη - επαγωγική φόρτιση κινητού *

ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DESIGN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ασύρματη φόρτιση κινητού Διακόπτες τύπου πλήκτρων πιάνου 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ACTIVE ALLURE GT Line GT

71FX l - - -

72FX - l - -

74FX - m - -

73FH - - l -

Επένδυση καθισμάτων από Alcantara® & Δέρμα 'Sellier' Μαύρο 75FH - - - l

76FH - - m m

76FJ - - m m

WABG l - - -

WABI m - - -

WABP - l l -

WABQ - m m l

WABR - - m
(1)

m
(1)

l - - -

- l l l

l : Βασικός εξοπλισμός         m : Προαιρετικός εξοπλισμός          - : Μη διαθέσιμο

* Εργονομικά καθίσματα με τη σφραγίδα έγκρισης του Γερμανικού οργανισμού AGR (Aktion Gesunder Rücken)

(1) Συνοδεύει το option Sellier Leather Pack

Κάθισματα οδηγού & συνοδηγού με μηχανική ρύθμιση ύψους

Θερμαινόμενα εργονομικά καθίσματα οδηγού & συνοδηγού 'AGR' * : μηχανική 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)

Εργονομικό κάθισμα οδηγού 'AGR' * : ηλεκτρική ρύθμιση της κλίσης του καθίσματος και της στήριξης της οσφυικής μοίρας (4 ρυθμίσεις), 

μηχανική ρύθμιση του μήκους του καθίσματος (ρυθμιζόμενη στήριξη των μηρών)

Επένδυση καθισμάτων από Δέρμα 'Claudia' Μαύρο

Επένδυση καθισμάτων από Ύφασμα & TEP 'Belomka' Μαύρο

Πίσω κάθισμα με διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη 1/3 - 2/3

Sellier leather Pack - Black : επένδυση καθισμάτων από Δέρμα Sellier Μαύρο + Electric, Μemory & Massage Pack + Εξωτερικοί καθρέπτες με 

φωτοχρωματική λειτουργία και ανάκλιση στην όπισθεν

Sellier leather Pack - Red : επένδυση καθισμάτων από Δέρμα Sellier Κόκκινο + Electric, Μemory & Massage Pack + Εξωτερικοί καθρέπτες 

με φωτοχρωματική λειτουργία και ανάκλιση στην όπισθεν

Πίσω κάθισμα με διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη 1/3 - 2/3, κεντρικό υποβραχιόνιο και υποδοχή για πέδιλα ski

Εργονομικά καθίσματα οδηγού & συνοδηγού 'AGR' * : μηχανική 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)

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Electric, Μemory & Massage Pack : θερμαινόμενο εργονομικό κάθισμα οδηγού 'AGR' με 8 ηλεκτρικές ρυθμίσεις, λειτουργία μνήμης (2 μνήμες) 

και λειτουργία massage (8 σημεία - 5 προγράμματα), θερμαινόμενο εργονομικό κάθισμα συνοδηγού 'AGR' με 8 ηλεκτρικές ρυθμίσεις και 

λειτουργία massage (8 σημεία - 5 προγράμματα)

Επένδυση καθισμάτων από Ύφασμα & TEP 'Imila' Μαύρο

Επένδυση καθισμάτων από Ύφασμα 'Losange' Μαύρο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DESIGN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Electric , Μemory & Massage Pack  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DESIGN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ACTIVE  
 

Ύφασμα 'Losange'  
Μαύρο 

ALLURE  
 

Ύφασμα & TEP 'Imila'  
Μαύρο 

ALLURE (Option) 
 

Ύφασμα & TEP 'Imila'  
Μαύρο 

GT Line 
 

Ύφασμα & TEP 'Belomka'  
Μαύρο 

GT 
 

Alcantara® & δέρμα 'Sellier'  
Μαύρο  

με ραφές στο χρώμα  
του ροζ χαλκού 

GT Line / GT (Option) 
 

Δέρμα 'Sellier' 
Μαύρο  

με ραφές στο χρώμα  
του ροζ χαλκού 

GT Line / GT (Option) 
 

Δέρμα 'Sellier'  
Κόκκινο 

με ραφές στο χρώμα  
του ροζ χαλκού 

Επένδυση από δέρμα 'Claudia' 
Δέρμα 'Claudia' 
Πλάτη καθίσματος: TEP 
Κεντρικό υποβραχιόνιο: TEP 
Υποβραχιόνια θυρών: TEP 
 
Επένδυση από δέρμα 'Sellier' 
Δέρμα 'Nappa' 
Πλάτη καθίσματος: TEP 
Κεντρικό υποβραχιόνιο: TEP / δέρμα 'Nappa' 
Υποβραχιόνια θυρών: TEP / δέρμα 'Nappa' 
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

71FX 72FX 74FX 73FH 76FH 76FJ 75FH 76FH 76FJ

Goa Gris Gris

ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΣΤΕΛ

Gris Hurricane 9GP0 l l m l m m l m m

Blanc Banquise WPP0 l l m - - - - - -

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Gris Artense F4M0 l l m l m m l m m

Gris Platinium VLM0 l l m l m m l m m

Gris Amazonite KLM0 l l m l m m l m m

Noir Perla Nera 9VM0 l l m l m m l m m

Bleu Célèbes SYM0 l l m l m m l m m

Dark Bleu KUM0 l l m l m m l m m

ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

Rouge Ultimate F3M5 l l m l m m l m m

Blanc Nacré N9M6 l l m l m m l m m

GT

Επένδυση καθισμάτων Ύφασμα 

'Losange' 

Μαύρο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ACTIVE ALLURE GT Line

Ύφασμα & TEP 

'Imila' 

Μαύρο

Δέρμα

 'Claudia' 

Μαύρο

Δέρμα

'Sellier' 

Κόκκινο

Ραφές Aikinite Aikinite

Ύφασμα & TEP 

'Belomka' 

Μαύρο

Δέρμα

'Sellier'  

Μαύρο

Δέρμα

'Sellier' 

Κόκκινο

Alcantara® & δέρμα 

'Sellier''

Μαύρο 

Δέρμα

'Sellier'  

Μαύρο

Μοκέτα / Ουρανός Noir / Gris claire Noir / Gris claire Noir / Noir Noir / Noir

  Χρώμα χωρίς χρέωση : Gris Hurricane παστέλ                                                                                         l : Βασικός εξοπλισμός        m : Προαιρετικός εξοπλισμός με χρέωση        - : Μη διαθέσιμος συνδυασμός         

ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DESIGN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

Gris Hurricane Blanc Banquise     Rouge Ultimate     Blanc Nacré     

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Gris Artense Gris Platinium   Gris Amazonite     Noir Perla Nera 

Bleu Célèbes Dark Bleu    

ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DESIGN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.6 PureTech 180 S&S EAT8 1.6 PureTech 225 S&S EAT8

Κυβισμός (cm
3
) 1.598 1.598

Αριθμός & διάταξη κυλίνδρων 4 σε σειρά 4 σε σειρά

Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο 4 4

Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.) 133 @ 5.500 165 @ 5.500 

Μέγιστη ισχύς CEE (hp @ σ.α.λ.) 180 @ 5.500 225 @ 5.500 

Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.) 250 @ 1.650 300 @ 1.900

Start & Stop Ναι Ναι

Πρότυπο εκπομπών ρύπων & CO2 EURO 6.2 EURO 6.2

Τροφοδοσία καυσίμου Άμεσος ψεκασμός Άμεσος ψεκασμός

Πλάνο συντήρησης (κανονικές συνθήκες χρήσης) Κάθε 30.000 km ή 1 έτος Κάθε 30.000 km ή 1 έτος

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο Αυτόματο

Αριθμός σχέσεων 8 8

ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ

1.495 1.495

Ωφέλιμο φορτίο (χωρίς τον οδηγό) (kg) 505 505

Μέγιστο μικτό βάρος (kg) 2.000 2.000

Μέγιστο ρυμουλκούμενο βάρος με / χωρίς φρένα (kg) 1.600 / 745 1.600 / 745

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ *

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 230 (με 7η) 250

0-100 km/h (sec) 7,9 7,3

1.000 μ. από στάση (sec) 28,1 26,9

5,1 4,4

5,1 4,4

* Οι επιδόσεις έχουν μετρηθεί με μόνο επιβαίνοντα τον οδηγό

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

80 - 120 km/h με την προτελευταία σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων (sec)

80 - 120 km/h με την ανώτατη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων (sec)

Μέγιστο βάρος οχήματος σε κατάσταση λειτουργίας (περιλαμβάνει τον οδηγό) (kg)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DESIGN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (NEDC II*)
1.6 PureTech 180 S&S EAT8 1.6 PureTech 225 S&S EAT8

Κατανάλωση καυσίμου NEDC II* : Αστικός κύκλος (l/100km) 7,1 / 7,2
(1) 7,5

Κατανάλωση καυσίμου NEDC II* : Υπεραστικός κύκλος (l/100km) 4,4 4,6

5,4 / 5,5
(1) 5,7

Εκπομπές CO2 NEDC II* : Συνδυασμένος κύκλος (g/km) - Ζάντες 16" ή 17" 123 -

Εκπομπές CO2 NEDC II* : Συνδυασμένος κύκλος (g/km) - Ζάντες 18" ή 19" 125 131

ΤΡΟΧΟΙ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ζάντες 16" 215/60 R16 94V -

Ζάντες 17" 215/55 R17 94V -

Ζάντες 18" 235/45 R18 94V 235/45 R18 90W

Ζάντες 19" 235/40 R19 94V 235/40 R19 90W

Εφεδρικός τροχός

ΦΡΕΝΑ & ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμπρός / πίσω φρένα Δίσκοι 304 x 28 mm / Δίσκοι 268 x 12 mm Δίσκοι 330 x 30 mm / Δίσκοι 290 x 12 mm

Εμπρός ανάρτηση

Πίσω ανάρτηση

(1) Με ζάντες 18" ή 19"

* 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 ρύπων & CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – 

Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) και, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης, οι τιμές που προκύπτουν ανάγονται σε τιμές NEDC II, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 715/2007, (ΕΕ) 2017/1153 και (ΕΕ) 2017/1151. Οι τιμές δεν λαμβάνουν υπόψη τις 

εκάστοτε συνθήκες χρήσης και 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 CO 2, παρακαλούμε ανατρέξτε στον 

«Οδηγό κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών Διοξειδίου του άνθρακα - CO2», ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα σημεία πώλησης καινούργιων επιβατικών οχημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δοκιμών WLTP θα βρείτε στο www.peugeot.gr

Πολλαπλών συνδέσμων (Multi-link)

Περιορισμένων διαστάσεων (space-saving)

Ανεξάρτητη τύπου Mac Pherson, με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικά αμορτισέρ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Τύπος ελαστικών

(βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός, ανάλογα με την έκδοση)

Κατανάλωση καυσίμου NEDC II* : Συνδυασμένος κύκλος (l/100km)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DESIGN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.5 BlueHDi 130 S&S 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8

Κυβισμός (cm3) 1.499 1.499 1.997

Αριθμός & διάταξη κυλίνδρων 4 σε σειρά 4 σε σειρά 4 σε σειρά

Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο 4 4 4

Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.) 96 @ 3.750 96 @ 3.750 130 @ 3.750

Μέγιστη ισχύς CEE (hp @ σ.α.λ.) 130 @ 3.750 130 @ 3.750 180 @ 3.750

Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.) 300 @1.750 300 @ 1.750 400 @ 2.000

Start & Stop Ναι Ναι Ναι

Πρότυπο εκπομπών ρύπων & CO2 EURO 6.2 EURO 6.2 EURO 6.2

Τροφοδοσία καυσίμου Άμεσος ψεκασμός Άμεσος ψεκασμός Άμεσος ψεκασμός

Πλάνο συντήρησης (κανονικές συνθήκες χρήσης) Κάθε 30.000 km ή 1 έτος Κάθε 30.000 km ή 1 έτος Κάθε 30.000 km ή 1 έτος

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Κιβώτιο ταχυτήτων Μηχανικό Αυτόματο Αυτόματο

Αριθμός σχέσεων 6 8 8

ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ

1.490 1.495 1.610

Ωφέλιμο φορτίο (χωρίς τον οδηγό) (kg) 510 525 517

Μέγιστο μικτό βάρος (kg) 2.000 2.020 2.127

Μέγιστο ρυμουλκούμενο βάρος με / χωρίς φρένα (kg) 1.500 / 745 1.500 / 745 1.800 / 750

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ *

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 208 208 235 (με 7η)

0-100 km/h (sec) 9,7 10,0 8,3

1.000 μ. από στάση (sec) 31,1 31,1 29,2

9,1 7,0 5,7

11,8 7,0 5,7

* Οι επιδόσεις έχουν μετρηθεί με μόνο επιβαίνοντα τον οδηγό

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

80 - 120 km/h με την προτελευταία σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων (sec)

80 - 120 km/h με την ανώτατη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων (sec)

Μέγιστο βάρος οχήματος σε κατάσταση λειτουργίας (περιλαμβάνει τον οδηγό) (kg)

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL

ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DESIGN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (NEDC II*)
1.5 BlueHDi 130 S&S 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8

Κατανάλωση καυσίμου NEDC II* : Αστικός κύκλος (l/100km) 4,7 / 4,8
(1)

4,4 / 4,6
(1) 5,9

Κατανάλωση καυσίμου NEDC II* : Υπεραστικός κύκλος (l/100km) 3,4 / 3,5
(1)

3,4 / 3,5
(1) 3,9

3,9 / 4,0
(1)

3,8 / 3,9
(1) 4,7

Εκπομπές CO2 NEDC II* : Συνδυασμένος κύκλος (g/km) - Ζάντες 16" ή 17" 101 99 -

Εκπομπές CO2 NEDC II* : Συνδυασμένος κύκλος (g/km) - Ζάντες 18" ή 19" 104 102 124

ΤΡΟΧΟΙ & ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ζάντες 16" 215/60 R16 90H 215/60 R16 90H -

Ζάντες 17" 215/55 R17 90H 215/55 R17 90H 215/55 R17 94V

Ζάντες 18" 235/45 R18 90H 235/45 R18 90H 235/45 R18 94V

Ζάντες 19" 235/40 R19 90H 235/40 R19 90H 235/40 R19 94V

Εφεδρικός τροχός

ΦΡΕΝΑ & ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμπρός / πίσω φρένα Δίσκοι 330 x 30 mm / Δίσκοι 290 x 12 mm

Εμπρός ανάρτηση

Πίσω ανάρτηση

(1) Με ζάντες 18" ή 19"

* 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 ρύπων & CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – 

Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) και, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης, οι τιμές που προκύπτουν ανάγονται σε τιμές NEDC II, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 715/2007, (ΕΕ) 2017/1153 και (ΕΕ) 2017/1151. Οι τιμές δεν λαμβάνουν υπόψη τις 

εκάστοτε συνθήκες χρήσης και 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 CO 2, παρακαλούμε ανατρέξτε στον 

«Οδηγό κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών Διοξειδίου του άνθρακα - CO2», ο οποίος διατίθεται δωρεάν σε όλα σημεία πώλησης καινούργιων επιβατικών οχημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δοκιμών WLTP θα βρείτε στο www.peugeot.gr

Δίσκοι 304 x 28 mm / Δίσκοι 268 x 12 mm

Περιορισμένων διαστάσεων (space-saving)

Ανεξάρτητη τύπου Mac Pherson, με ελικοειδή ελατήρια και υδραυλικά αμορτισέρ

Πολλαπλών συνδέσμων (Multi-link)

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DIESEL

Τύπος ελαστικών

(βασικός ή προαιρετικός εξοπλισμός, ανάλογα με την έκδοση)

Κατανάλωση καυσίμου NEDC II* : Συνδυασμένος κύκλος (l/100km)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DESIGN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

NEΟ PEUGEOT 508 Μάρτιος 2019  -  17/20



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μήκος (mm) 4.750

Πλάτος (mm) 1.859

Ύψος (mm) 1.403

Μεταξόνιο (mm) 2.793

Εμπρός / πίσω πρόβολος (mm) 948 / 1.009

Εμπρός / πίσω μετατρόχιο (mm) 1.601 / 1.597

Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m) 10,8

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ PARKING
Μήκος με κοτσαδόρο (mm) 4.840

Μήκος με την 5η πόρτα ανοικτή (mm) 4.750

Πλάτος με εμπρός / πίσω πόρτες ανοικτές (mm) 3.710 / 3.543

Πλάτος με τους εξωτερικούς καθρέπτες ανοικτούς / αναδιπλωμένους (mm) 2.079 / 1.907

Ύψος με το καπώ ανοικτό (mm) 1.861

Ύψος με την 5η πόρτα ανοικτή (mm) 2.152

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αριθμός θέσεων 5

Πλάτος στο ύψος των αγκώνων εμπρός / πίσω (mm) 1.455 / 1.413

Πλάτος στο ύψος των ώμων εμπρός / πίσω (mm) 1.418 / 1.362

Ύψος από το κάθισμα έως την οροφή εμπρός / πίσω (mm) (1) 881 (830) / 843 (844)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ & ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Μήκος χώρου αποσκευών με την πλάτη του πίσω καθίσματος όρθια / αναδιπλωμένη (2) (mm) 1.035 / 1.983

Πλάτος μεταξύ των θόλων των τροχών (mm) 1.133

Ύψος χώρου αποσκευών έως την εταζέρα (mm) 488

Ύψος / πλάτος ανοίγματος χώρου αποσκευών (mm) 979

Μέγιστος όγκος χώρου αποσκευών έως την εταζέρα (l) 487

Μέγιστος όγκος χώρου αποσκευών με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα (l) 1.537

Σύνολο αποθηκευτικών χώρων στον χώρο επιβατών (l) 32

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (l)
62 με κινητήρα PureTech / 

55 με κινητήρα BlueHDi

(1) Σε παρένθεση οι τιμές με ανοιγόμενη γυάλινη οροφή (προαιρετικός εξοπλισμός)

(2) Με τα εμπρός καθίσματα ρυθμισμένα στην πιο πρόσθια δυνατή θέση
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AIGLON Α.Ε.

Λ. Κηφισίας 240-242

152 31 Χαλάνδρι

τηλ. 210 - 67 00 000

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 και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε μοντέλου Peugeot, 
ανατρέξτε στο παρόν έντυπο, το οποίο παραδίδεται μαζί με κάθε προϊοντικό κατάλογο 
(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. (Λεωφόρος Κηφισίας 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 της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία αφορά στα μη 
χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα, ότι πληροί τις προϋπο-θέσεις της Οδηγίας και ότι 
ανακυκλώσιμα υλικά χρησιμο-ποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει 
στο εμπόριο. Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος που απεικονίζονται στο παρόν 
έντυπο είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμο-ποιούμενες 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 πληρο-φορίες σχετικά με το Service Peugeot επικοινωνήστε 
με τα σημεία πώλησης του Επίσημου Δικτύου Peugeot.
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Τα στοιχεία που περιέχονται στον παρόντα Οδηγό Μοντέλου δεν είναι δεσμευτικά και μπορεί να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση.
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