
NAUJASIS „PEUGEOT 508“



NAUJASIS 508, 508 SW 
IR „508 RXH BlueHDi“
Naujausius „Peugeot“ modelius 508, 508 SW ir „508 RXH BlueHDi“ apibūdina išskirtinis, šiuo-
laikiškas stilius. 

Dėl vertikalesnių priekinių grotelių su liūto logotipu centre tapo tvarkingesnis išorinis vaizdas. 
 
Ori ir vidaus apdaila. Tinkamai parinktos medžiagos ir kruopšti apdaila sukuria salone pra-
bangią ir patogią atmosferą. Nauji technologiniai įrenginiai teikia dar didesnę saugą.  
Geresnių savybių varikliai didina važiavimo malonumą.



DIZAINAS SU CHARAKTERIU
Dinamiška naujojo 508-ojo modelio kėbulo forma vienu metu yra įtempta ir aptaki.  
Madingesnio nei anksčiau dizaino priekinės grotelės vertikalesnės, jų centrinėje dalyje yra liūto 
logotipas. 

Naujas variklio skyriaus dangtis išdėstytas horizontaliau. Žibintams intensyvumo suteikia LED 
technologija*.  

Jeigu pasirinksite 508 GT, dėl gausios standartinės įrangos galėsite mėgautis ypatingu važiavi-
mo malonumu. 508 GT salonas ypač patogus, išorė – nepakartojamai daili.  

* Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo versijos.



PASITIKĖJIMĄ SAVIMI LIUDIJANTI IŠVAIZDA 
Atnaujinta ir 508-ojo modelio galinė dalis. Tvirtas ir elegantiškas buferis suteikia kėbului naują 
išvaizdą ir geresnę apsaugą.
 
Galiniai žibintai yra horizontalūs ir žvelgiant iš galo, ir iš šono. Raudoni galinių žibintų nagučiai dar 
labiau pabrėžia 508-ojo modelio technologinę išvaizdą. 



SUKURTAS VAŽINĖTI UŽMIESTYJE 
Švarių, ištemptų bruožų 508 SW elegancijos paslaptis yra jo kuklumas. Horizontalus variklio 
dangtis ir vertikalios priekinės grotelės, kurių centrinę dalį puošia liūto logotipas, dar labiau 
padidina naujojo „Peugeot“ sedano orumą. 
 
Atsisėskite prie 508 SW vairo ir leiskitės įtikinami aukščiausios klasės savybių. Ypatinga paka-
ba užtikrina neprilygstamą patogumą ir dinamišką elgseną kelyje. 
 
508 SW GT versija pasižymi puikiomis važiavimo savybėmis, dinamišku greitėjimu ir gera akus-
tika.



NEPAKARTOJAMAS VAIZDAS 
STIKLINIS PANORAMINIS STOGAS

Naujojo 508 SW standartinei įrangai priklauso iki galinės sėdynės išsidriekęs stiklinis stogas*, kurio 
plotas 1,60 m2: jis suteikia salonui šviesos, o SW išorei – dinamiškumo ir šiuolaikiškumo.
 
Elektrinė stiklinio stogo danga užtikrina patogų temperatūros balansą ir garso izoliaciją. Yra penki-
os iš anksto suprogramuotos padėtys, tad stogą galėsite sureguliuoti taip, kad atitiktų poreikius. 

* Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo versijos.



GROŽIS SLYPI DETALĖSE

508-ojo modelio dizainas orus iki smulkmenų. Įsėskite ir atraskite salono prabangą – jį kuri-
ant buvo siekiama pasiūlyti patogumą ir ypatingą malonumą. 
 
Technologinė vairuotojo vieta su spalvotu „Head Up Display“, minimalistiniu prietaisų 
skydeliu ir 7 colių jutikliniu ekranu iškart sukurs nerūpestingą nuotaiką. 
 
Jus supa prabangių medžiagų apdailos detalės ir apmušalai: chromuotos, lakuotos ir nebliz-
gios detalės ir oda sudaro elegantišką vaizdą. 

508-ojo modelio išvaizda iki smulkmenų apgalvota, bet ne perkrauta.



MĖGAUKITĖS PATOGUMU 
Kuriant 508-ojo modelio saloną įdėta daug pastangų, kad visiems jame būtų dar patogiau. 
Mėgaukitės elegantišku interjeru ir kruopščiai apgalvota įranga.

DAIKTŲ VIETOS

Praktiškumo ir patogumo 508 ir 508 SW modeliuose suteikia daugybė vietų, skirtų daiktams 
susidėti: viena vieta centriniame pulte, aušinama daiktadėžė, 2 puodelių laikikliai priekyje 
ir 2 gale*, vieta buteliui kiekvienose durelėse, vieta daiktams po rankos atrama ir išimamoji 
peleninė.  

* Standartinė įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos.

KLIMATO KONTROLĖS ĮRENGINYS

Be vienos zonos rankinio klimato kontrolės įrenginio ir dviejų zonų automatinio klimato 
kontrolės įrenginio*, 508-ojo ir 508 SW įrangai gali priklausyti keturių zonų klimato kontrolės 
įrenginys**, kuris leidžia ir vairuotojui, ir kiekvienam keleiviui pačiam pasirinkti tinkamas 
nuostatas.  

* Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo versijos. 
** Standartinė įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos.

SĖDYNĖS

Dėl išmanios konstrukcijos ir priekinėse, ir galinėse sėdynėse yra daugybė vietos. Patogumą 
dar labiau didina kokybiškos, stilingos, gerai paremiančios ir kelias reguliavimo galimybes 
turinčios sėdynės.  
Sėdynės gali būti elektrinės* ir šildomosios. Galima reguliuoti ir priekinių, ir galinių sėdynių 
sėdimosios dalies ilgį*.  
Sėdynės su „Nappa“ odine danga** turi masažo ir sėdimosios padėties atminties funkcijas.  
 
* Standartinė įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos. 
**Sėdynės su odine ar kitų medžiagų danga. Išsamesnės informacijos galite rasti pardavimo salone pateikiamuose 
techniniuose duomenyse arba interneto svetainėje adresu www.peugeot.com. Standartinė, 
papildoma įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos.

PROGRAMUOJAMAS ŠILDYMAS

Kad būtų dar patogiau pradėti kelionę, 508-ojo ir 508 SW įrangai gali priklausyti šildymo 
sistema*, leidžianti iš anksto suprogramuoti salono šildymą arba vėdinimą. Tuomet įsėdus 
į automobilį salone jau bus Jūsų pasirinkta temperatūra. 

* Standartinė įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos.



„508 RXH BlueHDi“ 
IŠSISKIRIANTIS IŠ KITŲ
„508 RXH BlueHDi išsiskiria savo charakteriu. Priekinė dalis ir priekinis buferis rodo modelio 
temperamentą.  

Ypač išraiškingą žvilgsnį užtikrina LED technologijos „508 RXH BlueHDi“ žibintai**. Priekin-
iame buferyje esantys LED** dieniniai žibintai primena tris nagučius. Katės žvilgsnį turinčią 
„508 RXH BlueHDi“ versiją sunku supainioti su kitu modeliu.  

** Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo versijos.



NUOTYKIŲ IEŠKOTOJO CHARAKTERIS
Su „BlueHDi“ (180 AG, automatinė pavarų dėžė) versija siūloma aukštesnė vairuotojo vieta nau-
jajame „508 RXH BlueHDi“ sukuria nepakartojamą važiavimo malonumą. Praplėstas sparnas ir 
aukštesnė prošvaisa užtikrina puikią elgseną kelyje.  



MALONUMAS VAŽIUOTI
Sėskite prie „508 RXH BlueHDi“* vairo ir mėgaukitės medžiagomis ir kruopščia apdai-
la. Dėl intuityvios technologinės vairuotojo vietos važiuoti daug paprasčiau. 

* Prekyboje nuo 2014 metų lapkričio mėnesio.

ĮSĖDIMAS IR PALEIDIMAS BE RAKTO
Kadangi įrengta elektroninė saugos sistema, atidaryti ir paleisti „508 RXH BlueH-
Di“ irgi nesudėtinga. Paprastą mechaninį raktą keičia elektroninis pultas, kurį galima 
laikyti kišenėje ar rankinėje. Norint atrakinti arba užrakinti automobilį, užtenka paliesti 
durų rankenėlę. Variklį paleisite paspaudę mygtuką „Start / Stop“.

JUTIKLINIS EKRANAS „SMEG+“*
Su SMEG+ sistema „508 RXH BlueHDi“ žengia į madingos komunikacijų sistemos 
galimybių skaitmeninį pasaulį. Didelės raiškos jutiklinis ekranas siūlo įvairias galimy-
bes naudotis multimedija, navigacija, telefonu ir internetu. 

* Standartinė įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos.

VAŽIAVIMO ATBULOMIS KAMERA*
Važiavimo atbulomis kamera* įsijungia automatiškai, pasirinkus atbulinę eigą. Ji 
važiavimą atbulomis padaro saugesnį ir paprastesnį, nes vaizdas matomas dideliame 
jutikliniame ekrane.  

* Standartinė įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos.

NEMATOMŲ ZONŲ STEBĖJIMO SISTEMA*
Dėl priekiniame ir galiniame buferyje esančių keturių daviklių nematomų zonų stebė-
jimo sistema gali teikti vairuotojui informaciją apie važiuojant nematomoje dalyje es-
ančius automobilius. Vairuotoją įspėja šoniniame veidrodėlyje užsidegantis oranžinės 
spalvos šviesos diodas. 

* Standartinė įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos (reikalinga priekinės parkavimo pagalbos sistema).



MĖGAUKITĖS ERDVE
STIKLINIS STOGAS „CIELO“ 
„508 RXH BlueHDi“* salonas visuomet pilnas natūralios šviesos, kuri sukuria erdvės pojūtį. 
Iki galinės sėdynės išsidriekęs stiklinis panoraminis stogas, kurio plotas 1,60 m2, 
leidžia mėgautis puikiu vaizdu ir suteikia vairuotojui ir keleiviams laisvės pojūtį. 
508 RXH išoriniam vaizdui stiklinis stogas suteikia dinamikos ir šiuolaikiškumo. 
Elektra valdomas stogo dangtis suteikia ypatingo patogumo. Dėl penkių iš anksto 
suprogramuotų padėčių dangtį galite sureguliuoti taip, kad būtų patogu.

DIDELĖ BAGAŽINĖ
„508 RXH BlueHDi“ bagažinės talpa gali būti nuo 660 litrų (560 dm3 pagal VDA, su 
pakeltais atlošais) iki 1865 litrų (1598 dm3 pagal VDA, su sulankstytomis sėdynėmis). 
Po bagažinės dugnu yra vieta daiktams, kurios dydis 48 litrai (42 dm3).  

** Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo versijos.



VAŽIAVIMO ATBULOMIS KAMERA*
Važiavimo atbulomis kamera* įsijungia automatiškai, pasirinkus atbulinę 
eigą. Ji važiavimą atbulomis padaro saugesnį ir paprastesnį, nes vaizdas ma-
tomas dideliame jutikliniame ekrane.  

* Standartinė įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos.

„HEAD UP DISPLAY“*
Visa važiuojant reikalinga informacija yra prieš akis, net nereikia pakelti 
žvilgsnio nuo kelio! „Head Up Display“ sistema spalvotai rodo informaciją 
Jūsų matymo lauke esančiame plonyčiame ekrane. Jums nuolat saugiai 
perduodama pastovaus greičio palaikymo sistemos** informacija ir su 
navigacija susiję nurodymai***. 

* Standartinė įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos.
** Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo versijos. 
*** Galima rinktis su SMEG+ jutikliniu ekranu.

PATOGUMAS SALONE
Išmaniame, naujovių kupiname naujajame 508-ajame modelyje yra įrangos, dėl kurios 
vairuoti automobilį – dar paprasčiau ir maloniau.  

VAIRAVIMO PAGALBOS SISTEMOS:

PARKAVIMO PAGALBOS SISTEMA* IR NEMATOMŲ ZONŲ STEBĖJIMO SISTEMA
Parkavimo pagalbos sistema garsu ir vaizdu priekyje ir gale informuoja vairuotoją apie at-
stumą tarp automobilio ir kliūties. 
Dėl priekiniame ir galiniame buferyje esančių keturių daviklių nematomų zonų stebėjimo 
sistema gali teikti vairuotojui informaciją apie važiuojant nematomoje dalyje esančius auto-
mobilius. Vairuotoją įspėja šoniniame veidrodėlyje užsidegantis oranžinės spalvos šviesos 
diodas. 

* Standartinė įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos (reikalinga priekinės parkavimo pagalbos sistema).



508-asis modelis yra bendraujantis automobilis ir siū-
lo komunikacijos paslaugas bei navigacijos pagalbines 
priemones, kurias galima valdyti iš 7 colių jutiklinio 
ekrano.

GARSO IR NAVIGACIJOS SISTEMA
508-ojo modelio, 508 SW ir „508 RXH BlueHDi“ 
įrangai priklauso „WIP Sound“ garso sistema arba 
SMEG+*. „CD MP3 WIP Sound“ automobilio radijas 
yra sujungtas su 6 garsiakalbiais ir standartinei įrangai 
priklausančiu USB lizdu.

„SMEG+“ JUTIKLINIS EKRANAS*
Su SMEG+ sistema 508-ojo modelis žengia į mad-
ingas ryšio galimybes turintį skaitmeninį pasaulį. 
Didelės raiškos jutiklinis ekranas siūlo įvairias 
galimybes naudotis multimedija, navigacija, 
telefonu ir internetu. 

* Standartinė įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos.

„PEUGEOT CONNECT APPS“*
Ergonomiškame SMEG+ jutikliniame ekrane lengva 
pasiekti visas programas. Jos naudojamos intuityviai: 
pakanka įjungti interneto raktą į daiktadėžėje esantį 
USB lizdą. Tuomet tikruoju laiku teikiama kasdienes 
keliones supaprastinanti informacija: nurodomos 
netoliese esančios laisvos parkavimo vietos, degalų 
kainos artimiausiose degalinėse, pateikiama eismo ir 
oro informacija, „Michelin“ arba „TripAdvisor“ turiz-
mo informacija, telefonų knyga ir „Coyote“ programa 
(priklausomai nuo valstybės).
 
* Priklausomai nuo valstybės ir įrangos lygio, ši paslauga yra papildo-
ma arba standartinė įranga arba jos gali nebūti. 
Susipažinkite su paslaugos bendrosiomis sąlygomis. 
Saugos sumetimais kai kurias programas ir funkcijas galima naudoti 
tik stovinčiame automobilyje.

PROGRAMA „LINK MYPEUGEOT“* 
Ši programa naudoja Jūsų išmaniajame telefone iš 
automobilio gautą informaciją (vieta, rida, degalų 
sąnaudos, įspėjamųjų signalų įsijungimas ir kt.) 
ir siūlo šias paslaugas: 

• Priežiūra ir įspėjimai (1): 
kitos techninės priežiūros priminimas. 
• „Find My Car“ (surask mano automobilį) (2): 
padeda surasti pastatytą automobilį. 
• „Last Mile Guidance“ (navigacijos tąsa) (2): 
jei automobilis pastatytas, kelionę galima tęsti 
pėsčiomis (telefone turi būti įdiegta navigacijos 
programa). 
• Važiavimo duomenys: degalų lygio ir važiavimo 
atstumo tikrinimas. 
• Kelionės statistika: pasiekus paskirties vietą, galima 
peržiūrėti svarbiausius paskutinės kelionės 
duomenis: trukmę, vidutines degalų sąnaudas, 
nuvažiuotą atstumą. 
Programa naudoja „Bluetooth®“ jungtį kartu su 
automobilio jutikliniu ekranu, kad būtų galima 
perduoti informaciją išjungus degimą (3). 

* Yra, jei turite tinkamą išmanųjį telefoną.  
 
(1) Šie priminimai ir įspėjimai nekeičia pagal esmę ir svarbą priežiūros 
žurnale ir naudojimo instrukcijoje esančios informacijos. 
(2) Funkcijas „Find My Car“ ir „Last Mile Guidance“ galima naudoti už 
duomenų perdavimo kainą. Priklausomai nuo sutarties, sudarytos su 
tinklo operatoriumi, gali būti skaičiuojami papildomi mokesčiai. Tik-
slesnės informacijos teiraukitės savo tinklo operatoriaus. 
(3) Registruojantis pirmą kartą, reikia nurodyti registracijos pažymė-
jime pateiktą VIN kodą, kad užtikrintumėte saugų ryšį tarp išmaniojo 
telefono ir 508-ojo modelio. Šį veiksmą rekomenduojama atlikti 
stovinčiame automobilyje.

„ARKAMYS“ SISTEMA IR „HIFI JBL“* ĮRANGA
508-ojo standartinei įrangai priklauso skaitmeninio 
garso apdorojimo sistema, subalansuojanti salone 
skambantį garsą. „Arkamys“ programa siūlo nuo 
priekinio stiklo prasidedančią natūralią garso aplinką; 
garso sistema balso ir muzikos instrumentų skambesį 
pateikia tiesiog priešais keleivius. 
508-asis modelis turi ir „JBL HI-Fi“ komplektą*, kuri-
am priklauso 10 garsiakalbių ir 500 W stiprintuvas.  

* Standartinė įranga arba nėra, priklausomai nuo versijos.

INTELIGENTIŠKAS PAŠNEKOVAS



INTENSYVUS ŽVILGSNIS 
ėgos ir charakterio suteikia atnaujinta priekinė dalis su LED* technologijos 
identifikaciniu apšvietimu, dėl kurio 508-ojo modelio žvilgsnis tampa dar 
išraiškingesnis. Sedano galiniuose žibintuose yra trys nagučiai, pabrėžiantys 
šio modelio panašumą į katę. Išmani idėja, padedanti išryškinti modelio 
stilistines naujoves!   

* Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo versijos.



„BlueHDi“ TECHNOLOGIJA

„BlueHDi“ yra „Peugeot“ gaminamų „Euro 6“ standarto dyzelinių 
variklių pavadinimas. Ši technologija leidžia gerokai sumažinti anglies 
dioksido kiekį (daugiau kaip 90 %), optimizuoti CO2 išlakų kiekį ir degalų 
sąnaudas, pašalinti 99,9 % suodžių dalelių. 

2,0 l „BlueHDi 150 BVM6“ variklis, kurio CO2 išlakų iš sedano arba 
SW kiekis yra tik 109 g/km, pagal šį rodiklį savo segmente – vienas iš 
geriausių. 2,0 l „BlueHDi 180 EAT6“ variklio naujoji versija buvo 
pritaikyta sedanui ir CO2 išlakų kiekis – tik 120 g, o tai vienas iš geriausių 
rezultatų segmente, turint omenyje galią ir degalų sąnaudas. 

DYZELINIAI VARIKLIAI

BVM6: rankinė pavarų dėžė.
(1) Pagal Direktyvą 99/100/EB.
* Su 18 colių padangomis.

Pavarų dėžė

Degalų sąnaudos (1/100 km) (1)

CO2 (g/km)
Mieste Užmiestyje Vidutiniškai

1,6L THP 165 S&S BVM6 7,5 4,5 5,6 129 

1,6L THP 165 S&S EAT6 7,3 4,8 5,8 134

Pavarų dėžė
Degalų sąnaudos (1/100 km) (1)

CO2 (g/km)
Mieste Užmiestyje Vidutiniškai

2,0 l BlueHDi 150AG S&S

2,0 l BlueHDi 180AG S&S EAT6      5,6     4,0     4,6      120

 M6      5,0     3,8     4,2      109

EFEKTYVUMAS IR VAŽIAVIMO SAVYBĖS

NAUJAS BENZININIS VARIKLIS 

Naujasis „Peugeot 508“ turi naują „Euro 6“ standartą* atitinkantį 
benzininį variklį: 1,6 litro THP 165 S&S, kuriam priklauso 6 pavarų 
rankinė pavarų dėžė arba nauja 6 pavarų EAT6 automatinė pavarų 
dėžė. Naujojo variklio galingumas yra 165 AG, jis išmeta mažiau 
C02 – nuo 129 g/km (BVM6).

* „Euro 6“ yra Europoje galiojantis standartas, kurio tikslas yra išmetamųjų dujų mažinimas.

BENZININIAI VARIKLIAI

BVM6: 6 pavarų rankinė pavarų dėžė.
EAT6: 6 pavarų rankinė pavarų dėžė.
(1) Pagal Direktyvą 99/100/EB.
* Su 18 colių padangomis.



508 RXH Pavarų dėžė
/Galingumas

Degalų sąnaudos (1/100 km) (1)

CO2 (g/km)
Mieste Užmiestyje Vidutiniškai

BlueHDi Varikliai  

2,0 l BlueHDi 180

HYbrid4 Varikliai  

2,0 l HDi FAP HYbrid4 

508 SW Pavarų dėžė
Degalų sąnaudos (1/100 km) (1)

CO2 (g/km)
Mieste Užmiestyje Vidutiniškai

Benzininiai Varikliai

1,6 l THP 165AG S&S

1,6 l THP 165AG S&S

Dyzeliniai Varikliai 

1,6 l BlueHDi 120AG S&S

1,6 l BlueHDi 120AG S&S

2,0 l BlueHDi 150AG S&S

2,0 l BlueHDi 180AG S&S

1,6 l BlueHDi 120AG S&S N1

508 Pavarų dėžė
Degalų sąnaudos (1/100 km) (1)

CO2 (g/km)
Mieste Užmiestyje Vidutiniškai

Benzininiai Varikliai

1,6 l THP 165AG S&S

1,6 l THP 165AG S&S

Dyzeliniai Varikliai 

1,6 l BlueHDi 120AG S&S

1,6 l BlueHDi 120AG S&S

2,0 l BlueHDi 180AG S&S

Pagal Direktyvą 99/100/EB.

(1) Pagal Direktyvą 99/100/EB.
(1) Pagal Direktyvą 99/100/EB.
* Su 18 colių padangomis.

M6: 6 pavarų rankinė pavarų dėžė.
ETA6: 6 pavarų automatinė pavarų dėžė.

EAT6 5,2 4,2 4,6 119

ETG6 4,0 4,9 4,6 109

M6 7,5 4,5 5,6 129

EAT6 7,5 4,8 5,8 134

M6 4,7 3,6 4,0 103

EAT6 4,5 3,6 3,9 102

EAT6 5,0 3,8 4,2 109

M6 4,8 3,8 4,2 104

EAT6 4,7 3,8 4,2 108

M6 5,0 3,8 4,2 110

EAT6 5,6 4,0 4,6 120

M6 4,8 3,8 4,2 104

M6 7,6 4,6 5,6 130

EAT6 7,3 4,8 5,7 131

„Peugeot“ siūlo platų transporto priemonių, 
išmetančių mažai CO2, pasirinkimą; daugiau nei 
pusės parduotų transporto priemonių išlakos yra 
mažesnės nei 140 g/km. Toks rezultatas pasiektas 
remiantis pasiteisinusia technologija, kurios lyderė 
yra „Peugeot“: su suodžių dalelių filtru susijęs FAP, 
skirtas dyzeliniams varikliams (pradėtas naudoti 
2000 metais), sumontuotas jau daugiau nei 2,1 
mln. transporto priemonių (filtras pašalina 99,99 % 
suodžių dalelių); taip pat naudojamos  naujoviškos 
technologijos: „Stop & Start“, naujos kartos HDi 
varikliai ir benzininiai varikliai... 
 
„BlueHDi“ varikliai 
Naujasis „PEUGEOT 508“ pasižymės nauja tech-
nologija, įskaitant „BlueHDi“ – šiuo vardu žymimas 
„Euro 6“ dyzelinis variklis. „BlueHDi“ technologija,  
išskirtiniu būdu sujungianti  atrankinės katalitinės 
redukcijos (SCR) suodžių dalelių su priedais filtrą, 
leidžia daugiau nei 90 % sumažinti  azoto oksido 
kiekį, optimizuoti CO2 kiekį, degalų sąnaudas ir 
pašalinti 99,9 % suodžių dalelių.  
2,0 l „BlueHDi 150 BVM6“ variklis, kurio CO2 išlakų 
iš sedano arba SW kiekis yra tik 105 g/km, pagal šį 
rodiklį savo segmente – vienas iš geriausių. 2,0 l 

„BlueHDi 180 EAT6“ variklio naujoji versija buvo 
pritaikyta sedanui ir CO2 išlakų kiekis – tik 111 g, o tai 
vienas iš geriausių rezultatų segmente, turint 
omenyje galią ir degalų sąnaudas. 

BENZININIS VARIKLIS  
Naujasis „Peugeot 508“ turi naują „Euro 6“ 
standartą* atitinkantį benzininį variklį: 1,6 litro THP 
165 „Stop & Start“, kuriam priklauso 6 pavarų rankinė 
pavarų dėžė arba nauja 6 pavarų EAT6 automatinė 
pavarų dėžė.  

* „Euro 6“ yra Europoje galiojantis standartas, kurio tikslas yra 
išmetamųjų dujų mažinimas.

„PEUGEOT“ IR APLINKA



508-asis modelis turi maksimalias Jūsų ir ben-
drakeleivių apsaugos priemones:

STABDYMO SISTEMA IR ESP
Visos 508-ojo modelio versijos pasižymi aukšto 
lygio aktyviąja sauga, nes į standartinę įrangą 
įtraukta ESP trajektorijos kontrolės sistema. 
ESP sistemai priklauso stabdžių antiblokavimo 
sistema (ABS), varančiųjų ratų kontrolės sistema 
(ASR), elektroninis stabdymo jėgos skirstytuvas 
(EBV ir CBC), avarinio stabdymo stiprintuvas (AFU), 
variklio traukos paskirstymo sistema (MSR) ir 
išmanioji traukos kontrolės sistema*, kuri leidžia 
optimizuoti 508 judėjimą esant prastam sukibimui.

ELEKTRINIS STOVĖJIMO STABDYS *
Elektrinis stovėjimo stabdys įsijungia sustabdžius 
variklį arba jam automatiškai išsijungus ir au-
tomatiškai išjungiamas vėl paleidus automobilį. 
Su elektroniniu stovėjimo stabdžiu yra susijusi 
pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema, leidžianti 
automobilį išlaikyti vietoje 2 sekundes.  

* Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo versijos.

PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMO SISTEMA 
IR GREIČIO RIBOTUVAS*
Pastovaus greičio palaikymo sistema palaiko 
pastovų greitį, o greičio ribotuvas suteikia galimy-
bę suprogramuoti greitį, kurio nepageidaujama 
viršyti. Šias funkcijas galima valdyti iš daugiafunk-
cio vairo. Automobilio nuostatų meniu galima 
pasirinkti 5 greičio variantus. 

* Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo versijos.

SAUGOS PAGALVĖS*
Susidūrimo atveju keleivius saugo 6 saugos pa-
galvės: 2 priekinės, 2 šoninės saugos pagalvės ir 
2 saugos užuolaidos priekyje ir gale. 

* Standartinė įranga.

GALVOS ATRAMOS*
Integruotą reguliavimo funkciją turinčias priekinių 
sėdynių galvos atramas be įpjovų galima nustatyti 
į tokį aukštį, kokio pageidaujama. Galvos atramų 
aukštis ir forma suteikia galimybę reguliuoti jas 
kuo arčiau keleivio galvos, kad būtų užtikrinama 
kuo geresnė apsauga. 

* Standartinė įranga.

TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ AUTOMATIKA*
Važiuojant tamsoje, speciali kamera nuolatos 
analizuoja važiavimo sąlygas (priešais atvažiuo-
jantis automobilis, priekyje važiuojantis automo-
bilis, apšviestos miesto gatvės ir pan.) ir atsiradus 
poreikiui įjungia tolimuosius žibintus, kad pagerintų 
matomumą. 

*Standartinė, papildoma įranga arba nėra, priklausomai nuo 
versijos. Gali būti tik versijose su LED žibintais.

HALOGENINIAI PRIEKINIAI ŽIBINTAI
508-ojo ir 508 SW modelių standartinei įrangai 
priklauso ypač patogūs naudoti halogeniniai prie-
kiniai žibintai. Išlenktas integruotų LED* žibintų 
identifikacinis apšvietimas matomas ir dieną, ir 
naktį. 

* Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo versijos.

POSŪKIO ŽIBINTAI
Jei važiuodami mažesniu nei 40 km/val. greičiu 
įsijungsite artimuosius arba tolimuosius žibin-
tus, pirmasis rūko žibintas apšvies posūkio vidinį 
kraštą. Toks papildomas apšvietimas ypač naud-
ingas važiuojant miesto gatvėmis, sankryžose, 
vingiuotuose keliuose ir parkuojant.

„PEUGEOT CONNECT SOS“*
Peugeot yra supaprastinusi skambinimą bendros 
pagalbos numeriu Europoje. Kai svarbi yra kiekvi-
ena minutė, galite pasikliauti „Peugeot Connect 
SOS“* sistema.  
Automatinis skambinimas pagalbos numeriu: jai 
atsidaro oro saugos pagalvės arba pradeda veikti 
pirotechninės sistemos, skambinimas pagalbos 
numeriais įsijungia automatiškai neįsikišus vairuo-
tojui. „PEUGEOT SOS CONNECT“* nustato trans-
porto priemonės buvimo vietą, susisiekia telefonu 
su automobilyje esančiuoju ir informuoja gelbė-
jimo tarnybą. Skambutis gali vykti automobilio 
savininko gimtąja kalba. Manualinis skambinimas 
pagalbos numeriu: jeigu vairuotojas yra nukentėjęs 
kritiškoje situacijoje arba liudytojas (ligos priepuo-
lis, sužeidimas), jis labai greitai gali susisiekti su 
„PEUGEOT SOS CONNECT“* paslauga. Tuo tikslu 
jis tiesiog turi 3 sekundes laikyti nuspaudęs pri-
etaisų skydelyje esantį SOS mygtuką.  
 
„PEUGEOT SOS CONNECT“* šiuo metu galima 
naudotis trylikoje Europos valstybių: Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Belgi-
joje, Liuksemburge, Olandijoje, Šveicarijoje, Austri-
joje, Didžiojoje Britanijoje, Danijoje bei Lenkijoje. 
 
* PEUGEOT CONNECT SOS paslauga galima naudotis visuose 
508 modeliuose su sąlyga, kad paslauga yra užsakyta užsakant 
transporto priemonę ir laikantis pardavimų atstovybėje bei inter-
neto puslapyje www.peugeot.com teikiamų bendrųjų paslaugos 
naudojimo sąlygų.

SAUGA



SPALVOS

Pilka “ALUMINIUM” - M0ZR

Pilka “ARTENSE” - M0F4

Juoda „Perla Nera“ - M09V

Pilka “ HARIA 2” - M0EH

mėlynas “BOURRASQUE” - M0T4

Perlamutro baltumo spalva - M6N9 Balta „Banquise“ – WPP0



RATLANKIAI*

Standartas arba variantas, pasak versija 

18 colių deimantiniai aliumininiai ratlankiai Archipel

18 colių aliumininiai ratlankiai „Style 10“

17colių aliumininiai ratlankiai 
„Silver Style 04“

17 colių aliumininiai ratlankiai 
„Style 06“

17 colių aliumininiai ratlankiai „Style 05“16 colių aliumininiai ratlankiai „Style 02“

19 colių deimantiniai aliumininiai ratlankiai „Style 12“

18 colių deimantiniai aliumininiai ratlankiai „Style 07“



APDAILA
 
Active
IOFR – Cocher Gris
Q1FC – Dviejų atspalvių pilnas odinis salonas     
              Aries/Tramontane  
Q1FX – Cuir Claudia
3DFX – Cocher Tramontane
3FFX – Cocher Tramontane

Allure
Q1FC – Dviejų atspalvių pilnas odinis salonas     
              Aries/Tramontane 
Q1FX – Cuir Claudia
3FFX – Cocher Tramontane

 

GT
4QFJ – Dynamique (tamsus) 
4HFJ – Tramontane (tamsus) 

RXH
3FFB – Pusė Odinis salonas Tramontane 
(tamsus)
8BFE – Odinis salonas Cohiba/Tramontane
8BFX – Odinis salonas Club Tramontane 
(juodas) 
 



PAPILDOMA ĮRANGA
1 – RDSO kablys, sedanas 
2 – multimedijos pagrindas 
3 – SW stogo skersiniai 
4 – galinio lango ritininės užuolaidos 
5 – bagažinės suskirstymas  
6 – grindų formą palaikantis kilimėlis 
7 – šuns grotelės 
8 – „Inox“ durų slenksčių juostelės 

1.

2. 4.

3.

6.

5.

8.

7.

Pasirinkus „Peugeot“, Jus aptarnaus didelis pardavimo ir aptarnavimo tinklas, kurio kokybišku ir profesionaliu 
aptarnavimu, parduodama įranga ir siūlomomis papildomomis paslaugomis tikrai liksite patenkinti. Visada galite 
būti tikri, kad Jus išklausys specialistas, suprantantis Jūsų poreikius ir juos patenkinantis. Pakanka priežasčių, kad 
pradėti ilgalaikius santykius.

PASITENKINIMO UŽTIKRINIMUI

JŪSŲ DŽIAUGSMUI

PARDAVIMO IR APTARNAVIMO 
TINKLAS IR PASLAUGOS

GAMINTOJO GARANTIJA
„Peugeot“ siūloma kokybė:
privalumai pardavimo tinkle, 
trijų metų atsarginių dalių ir 
darbų garantija su 100 tūkst. 
km apribojimu ir 12 metų 
garantija nuo korozijos.

PEUGEOT ASSISTANCE
Jeigu būdami Prancūzijoje 
ar kitur Europoje (Europos 
Sąjunga ir dar 12 šalių 
ar teritorinių vienetų) 
pateksite į nenumatytą 
situaciją, 24 valandas per 
parą ir 365 dienas metuose 
galite skambinti į „Peugeot 
Assistance“.

„PEUGEOT“ ORIGINALIOS 
ATSARGINĖS DALYS
Visos „Peugeot“ originalios 
atsarginės dalys yra 
giežtai tikrinamos, todėl 
yra kokybiškos, saugios 
ir patvarios. Atsarginėms 
dalims ir darbui „Peugeot“ 
pardavimo tinkle suteikiama 
trijų metų garantija.

PEUGEOT BOUTIQUE
Tik Jūsų automobiliui 
skirtas didelis pasirinkimas 
„Peugeot“ priedų ir 
originalios įrangos. Čia taip 
pat rasite įvairius „Peugeot“ 
gaminius, kuriuos galite 
padovanoti sau ir kitiems

PEUGEOT  
INTERNETO SVETAINĖ
Susipažinkite su „Peugeot“ 
interneto svetaine:  
www.peugeot.lt

KLIENTŲ  
PASITENKINIMO TYRIMAS
Firma „IPSOS“ gali Jums 
paskambinti po kelių dienų 
apsilankius dirbtuvėje. 
Atsakydami į klausimus, 
padėsite gerinti „Peugeot“ 
paslaugų kokybę

Šioje brošiūroje esantys duomenys ir iliustracijos atitinka brošiūros spausdinimo momentu galiojusius duomenis. Dėl 
nuolatinių tobulinimų „Peugeot“ gali bet kuriuo momentu pakeisti techninius duomenis, įrangą, papildomą įrangą ir 
spalvas. Norėdami gauti tikslesnės informacijos, kreipkitės į savo „Peugeot“ prekybos atstovybę. Šio katalogo ir jo 
dalių negalima platinti be „Automobiles Peugeot“ leidimo.


