PEUGEOT 508SW

Jau ilgiau nei 200 metų PEUGEOT nepaliaujamai puoselėja
prancūziškos kokybės ir išradingumo tradicijas.
Dabar labiau nei bet kada PEUGEOT susikoncentravo į
automobilių patrauklumą, o tai suteikia pojūčius, kurie
neapsiriboja vien vairavimu.
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Pradedant ergonomika ir baigiant medžiagomis bei
jungiamumu – padarėme viską, kad vairavimas taptų
intuityvus. Norime jums suteikti laisvę rinktis, nes ryšys su
klientais buvo ir visada bus pagrindinis mūsų orientyras.

04 DIZAINAS
12 NAUJASIS PEUGEOT 508 SW HYBRID
20 INTERJERAS

28 VARIKLIAI
34 TECHNOLOGIJOS
38 INDIVIDUALIZAVIMAS

3

DIZAINAS

RADIKALUS UNIVERSALAS
Nuo pirmųjų akimirkų galėsite įvertinti PEUGEOT 508 SW galią ir didžiąsias kates primenančią išvaizdą. Ji
perteikia kupė eleganciją ir sportiškumą, kuriuos papildo aukštos klasės universalui būdingu erdvumu.
Idant automobilio proporcijos būtų idealios, nuo pirmųjų dizaino eskizų(1) nevengėme drąsių sprendimų.
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PEUGEOT 508 SW aerodinamiškas „Fastback“(1) kėbulas išsiskiria ilgu, ištęstu siluetu. Jo dizainas paprastas, aiškus
ir tuo pat metu užbaigtas. Žvelgiant iš šono išvaizdus atletiškas rėmas demonstruoja iškilimus ties sparnais. Stilius
– aštrus ir energingas. Kontūrai – be kompromisų. Išraiškingas chromuotas šachmatines radiatoriaus groteles(2)
įrėmina „Full LED“(2) žibintai ir plonos dieninių žibintų juostelės. PEUGEOT 508 SW yra modernus, elegantiškas ir
tuo pat metu solidus bei tvirtas.

(1) Kėbulo tipas, kuriame stogo linija nepertraukiamai pereina į bagažinę
(2) Standartinė arba papildoma įranga.
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ŠVIESOS. VEIKSMAS
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Užtikrinant patogumą ir komfortą dieną bei naktį naujų markės modelių žibintų komplektą(1) sudaro „Full LED“
žibintai su automatiniu aukščio reguliavimu(2), LED priekiniai posūkių signalai ir posūkio apšvietimo sistema.
Bet kuriuo metu jūs puikiai matysite ir patys būsite matomi, o tai užtikrins saugumą.

Blizganti juoda juosta galinėje dalyje sustiprina viliojantį „3D Full LED“ žibintų(1) žavesį. Juose matomi trigubi
PEUGEOT liūto nagai ir unikali animacija užrakinant bei atrakinant duris. Ryškumas kinta priklausomai nuo aplinkos
apšvietimo, todėl visuomet užtikrinamas geriausias matomumas.

(1) Standartinė arba papildoma įranga.
(2) Šviesų spindulio aukštis automatiškai reguliuojamas priklausomai nuo to, kiek pakrautas yra automobilis. Taip neakinami kiti vairuotojai.

(1) Standartinė arba papildoma įranga.
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APGALVOTA KIEKVIENA DETALĖ

PAŽVELKITE Į PASAULĮ

PEUGEOT 508 SW durys neturi viršutinio rėmo, o tai suteikia rafinuotumo ir pratęsią kontūrą, kuris neatsitiktinai yra
žemas ir ilgas. Norėdami tai pasiekti pritaikėme geriausius dizaino sprendimus. Išgavome išskirtinę estetiką ir kokybę –
proporcijos subalansuotos, apdaila ir detalių sujungimai paruošti taip, kad net mažiausia smulkmena padėtų sukurti tobulą
pavidalą.

Lankydamiesi gražiausiose vietose patirsite visus įmanomus įspūdžius.
Platus panoraminis stogas(1) įleidžia šviesą iki pat galinių sėdynių ir suteikia didesnį matomumo lauką apžvelgiant vietas,
kuriose lankysitės. Jei saulė švies pernelyg ryškiai arba norėsite labiau atpalaiduojančios atmosferos salone, galėsite
užtraukti uždangą, kuri apima visą stogo ilgį.

(1) Papildoma arba negalima įranga.
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NAUJASIS PEUGEOT 508 SW HYBRID

IŠSKIRTINIAI BRUOŽAI
PEUGEOT 508 SW HYBRID linijos nesiskiria nuo modelių su vidaus degimo varikliais, salono erdvė ir bagažinės tūris(1) taip pat
nepasikeitė.
Kintančių spalvų HYBRID ženkliukai puošia bagažinės dangtį ir priekinius sparnus. Jie pažymi, kad šis modelis priklauso įkraunamų
hibridų kartai.
Idant būtų lengviau patekti ten, kur įprastų automobilių eismas ribojamas, įjungus elektros režimą priekinio stiklo viršuje įsižiebia žalsvai
mėlynos spalvos LED signalas.

(1) Naudingas tūris virš bagažinės grindų.
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NEPRILYGSTAMAS PEUGEOT i-COCKPIT®
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Novatoriškoje ir greitą reakciją įgalinančioje vairuotojo vietoje įrengtas itin patogus kompaktiškas vairas,
individualiai pritaikomas skaitmeninis prietaisų skydelis ir didelis 10 colių HD liečiamas ekranas(1).
Naujojo PEUGEOT 508 SW HYBRID salone viską valdysite per specialiai įkraunamiems hibridams pritaikytą
„PEUGEOT i-Cockpit®“, kurį galite jį suasmeninti pagal savo poreikius. Pasitelkę skirtingus važiavimo režimus(2),
regeneracinį stabdymą(3) ir informaciją apie tai, kaip realiu laiku veikia hibridinė pavara, galėsite optimizuoti savo
keliones.

PEUGEOT 508 SW modernus interjeras jus pasitiks rafinuotumu. PEUGEOT 508 SW HYBRID GT viskas papuošta
nesenstančiomis aukštos klasės medžiagomis, o apmušalams naudojama „Greval Grey Alcantara®“(1) medžiaga.

(1) Standartinė arba negalima įranga.
(2) Priklausomai nuo įrangos: elektrinis, sportinis, hibridinis ir komforto režimai.
(3) „Brake“ funkcija leidžia sulėtinti automobilį nespaudžiant stabdžių pedalo – užtenka paslinkti pavarų svirtį atgal. Stabdymas varikliu taip pat įkrauna bateriją.

(1) Siūloma tik naujajam PEUGEOT 508 SW HYBRID GT.
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NETIKĖTAS DINAMIŠKUMAS IR NAUJI POJŪČIAI

IŠSKIRTINĖS PASLAUGOS

Mėgaukitės netikėtais vairavimo elektros režimu pojūčiais – variklis reaguoja akimirksniu ir veikia visiškai tyliai.
Patirkite neriboto automobilio pritaikymo malonumą – priklausomai nuo poreikių ir nuotaikos, galite rinktis elektros
režimą arba naudotis vidaus degimo varikliu.
Neeilinės PEUGEOT 508 SW HYBRID pritaikymo galimybės leis jums laisvai naudotis automobiliu net ir ten, kur kiti
važiuoti negalės. Tai įgalina 52 km WLTP(1) elektros režimu įveikiamas atstumas ir nulinė CO2 emisija.

Siūlome paslaugas, kurios leis geriau išnaudoti elektrinę pavarą. PEUGEOT 508 SW HYBRID baterijų įkrovimo lygį
ir likusį nuvažiuojamą atstumą galite patikrinti nuotoliniu būdu išmaniajame telefone. Planuoti ir valdyti baterijų
įkrovimą galite naudodamiesi „MyPeugeot®“ programėle arba 10 colių įstrižainės HD liečiamu ekranu(1). Prieš lipdami
į automobilį galite nustatyti išankstinį salono pašildymą ar vėdinimą – taip užtikrinsite papildomą komfortą.
Su mūsų partnerių „Free2Move Services“(2) tinklu keliones užsienyje planuosite visiškai be rūpesčių.

(1) Elektros režimu įveikiamas atstumas nuo 47 iki 52 km WLTP (nuo 59 iki 63 km NEDC), priklausomai nuo įrangos. Šis nuotolis
gali keistis dėl eismo sąlygų, vairavimo stiliaus ir kitų faktorių.

(1) Norint aktyvuoti įkrovimą nuotoliniu būdu automobilis turi būti prijungtas prie elektros energijos šaltinio.
(2) „Free2Move“ paslaugos pasiekiamos mokamoje (priklausomai nuo suderinamumo) išmaniojo įrenginio programėlėje, kuri palengvina elektra varomų automobilių įkrovimą (leidžia rasti tinkamas
įkrovimo stoteles, sumokėti už įkrovimą naudojantis žetonu, planuoti maršrutą pagal energijos likutį ir elektros stotelių išsidėstymą, t. t.).
Pastaba: Kai kurios nuotolinės paslaugos bus siūlomos 2020 metų pirmoje pusėje.
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INTERJERAS

VISUOMET KARTU
Naudokitės „Mirror Screen“(2) funkcija, kuri mėgstamiausias jūsų išmaniojo įrenginio programėles rodys dideliame
10 colių liečiamame ekrane(1) ir įkraus(3) po centrine konsole padėtą telefoną.
Su išmaniąja 3D navigacija(4) keliausite visiškai atsipalaidavę – galėsite naudotis balso atpažinimo technologija, o
„TomTom®“ paslaugos realiu laiku pateiks svarbiausią informaciją apie maršrutą(5).
„PEUGEOT i-Cockpit® Amplify“(4) leis jums pagal skonį keisti interjero atmosferą ir naudojant aktyvų pakabos
valdymą pasirinkti priimtiniausią važiavimo režimą(1).
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(1) Standartinė, papildoma arba negalima įranga.
(2) Standartinė arba papildoma įranga. „Mirror Screen“ naudoja jūsų išmaniojo įrenginio prieigą prie interneto, jei tokia suteikiama ir jei už tai pagal sutartį su mobiliųjų paslaugų tiekėju nenumatyti papildomi
mokesčiai. Vartotojai savo įrenginius prie automobilio prijungia USB laidu. „Mirror Screen“ veikia su „Android Auto“ („Android“ telefonai susiejami įdiegus „Android Auto“ programėlę, automobilis tuo metu turi
stovėti vietoje), „Apple CarPlay™“ (iOS išmanieji įrenginiai) arba su „MirrorLink®“ technologija (su „MirrorLink®“ suderinami išmanieji telefonai). * Suderinamos vien oficialios „Android Auto“, „Apple CarPlay™“
ir „MirrorLink®“ programėlės, dalis jų saugumo sumetimais veikia tik sustojus. Kai kurios funkcijos vairuojant išjungiamos. Dalis turinio, kuris per išmanųjį įrenginį buvo pasiekiamas nemokamai, naudojantis
„MirrorLink®“, „Apple CarPlay™“ ar „Android Auto“ gali pareikalauti sertifikuotos analogiškos mokamos programėlės. „Android Auto“ ir „Apple CarPlay™“ programėlės gali būti valdomos balsu. Daugiau
informacijos http://www.peugeot.fr/services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html.
(3) Standartinė, papildoma arba negalima įranga. – Belaidis indukcinis krovimas įrenginiams, kurie atitinka Qi standartą.
(4) Standartinė, papildoma arba negalima įranga.
(5) Eismo sąlygos realiu laiku, degalų kainos ir orai vietovėje, per kurią važiuojate. Visos šios paslaugos gaunamos su 3 metų abonementu, kurio pratęsimas yra mokamas.

23

SĖDYNIŲ ERGONOMIKA

Hi-Fi FOCAL®, ŠVARUS GARSAS

Aukščiausio lygio komfortui bet kokiomis sąlygomis PEUGEOT 508 SW vairuotojas ir keleiviai naudojasi sėdynėmis,
kurioms už ergonomiką ir reguliavimo diapazoną(2) buvo suteiktas AGR sertifikatas(1). Maksimaliam patogumui
pasirinkite šildomas elektra valdomas sėdynes su padėčių atmintimi ir aštuonių pneumatinių pagalvėlių masažo
funkcija(3).

Aukštos klasės FOCAL® HI-FI(1) sistemos garsas yra itin švarus ir tiksliai atkuriamas – tai patiks reikalaujantiems
pažangiausių garso perdavimo sprendimų. Su dešimt garsiakalbių ir geriausiomis akustinėmis technologijomis
PEUGEOT 508 SW praplėtė automobilyje įmanomos muzikinės patirties ribas.

(1) Kampanija už sveikesnę nugarą (Aktion Gesunder Rücken – Vokietijos sveikos nugaros asociacija). Standartinė arba papildoma įranga.
(2) Sėdynės pagrindo ilgio, atlošo palenkimo ir juosmens atramos nustatymai.
(3) Veikia penkios skirtingos masažo programos. Papildoma arba negalima įranga.
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(1) Standartinė arba papildoma įranga.
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SUMANUS TALPINIMAS

PATOGI BAGAŽINĖ

PEUGEOT 508 SW interjere yra daugybė sumaniai įrengtų erdvių daiktų laikymui. Galite naudoti priekinėse duryse
esančias nišas, dėtuvę centrinėje konsolėje ir dar vieną – po ja. Gale sėdintys keleiviai savo daiktus pasidės taip, kad
vėliau lengvai pasieks. Erdvus PEUGEOT 508 SW interjeras ir daugybė vietų daiktams kelionėje leis atrasti naujų salono
erdvės pritaikymo būdų.

Didelės talpos bagažinėje(1) tilps visi Jūsų daiktai. Su specialiais bėgeliais ir aukštų krovinių tvirtinimo tinklu ji tapo
dar praktiškesnė(2). Dėl žemo pakrovimo aukščio ir itin plačių durų didžiulį bagažinės tūrį išnaudoti bus itin paprasta.
PEUGEOT 508 SW taip pat siūlomas elektra valdomas bagažinės dangtis(3), kuris suderintas su berakčio atidarymo
ir užvedimo sistema. Norint atidaryti ar uždaryti bagažinę užteks tik pajudinti koją po galiniu buferiu.

(1) Bagažinės tūris = 530 litrai po uždangalu. Nulenkus galines sėdynes talpa padidėja iki 1780 litrų.
(2) Standartinė arba papildoma įranga.
(3) Siūloma ne visoms versijoms.
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VARIKLIAI IR TECHNOLOGIJOS
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ĮKRAUNAMA HIBRIDINĖ JĖGAINĖ

ĮKROVIMO GALIMYBĖS

Patirkite važiavimo elektros režimu malonumą – akimirksniu gaunamą trauką, mažesnes vibracijas ir jokio triukšmo.
Įkraunamam hibridui pritaikytas benzininis 132 kW/180 AG „PureTech“ variklis ir 80 kW/110 AG elektros motoras, kurie per
naująją e-EAT8 automatinę pavarų dėžę priekiniams varantiems ratams perduoda maksimalią bendrą 165 kW/225 AG galią.
11,8 kWh talpos baterija(1) sumontuota po galinėmis sėdynėmis, todėl bagažinės tūris nesumažėjo. Elektros režimu galima
nuvažiuoti iki 52 km atstumą WLTP(2).

Namuose įkrovimui galėsite pritaikyti keletą skirtingų sprendimų: įprastą ar didesnės galios elektros lizdą, taip pat
„Wall Box“(1).
Mūsų įkrovimo žemėlapis(2) suteiks prieigą prie tinklo Europoje, kurį sudaro daugiau nei 115 000 viešo naudojimo
stotelių. Keliaudami galėsite dėl nieko nesirūpinti.
Naudodamiesi 10 colių liečiamu ekranu arba „MyPeugeot®“(3) programėle telefone iš anksto užsiregistruokite
įkrovimo stotelėje.

(1) Baterija įeina į komplektaciją. Suteikiama 8 metų arba 160 000 km minimalios 70 proc. talpos išlaikymo garantija.
(2) Nuvažiuojamas atstumas elektros režimu – nuo 47 iki 52 km WLTP (nuo 59 iki 63 km NEDC), priklausomai nuo komplektacijos. Įtakos gali turėti eksploatacijos sąlygos (oro temperatūra, vairavimo stilius ir kt.).

(1) Greitasis įkrovimas naudojantis 32 A „Wall Box“ priedėliu su papildomu 7,5 kW krovikliu trunka 1 val. 45 min.
Įkrovimo laikas galis skirtis priklausomai nuo įkrovimo stotelės tipo ir suteikiamos galios, aplinkos bei baterijos temperatūros. Mūsų siūlomą „Wall Box“ galima įrengti ir namuose: apie sąlygas
teiraukitės pardavimo vietose.
(2) Mokamas „Free2Move“ paslaugų paketas
(3) Norint aktyvuoti įkrovimą nuotoliniu būdu automobilis turi būti prijungtas prie elektros energijos šaltinio.

NAUJOJO PEUGEOT 508 SW HYBRID DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJA (2019 metų rugsėjis)
•WWLTP(1) degalų sąnaudos (mišriu ciklu): nuo 1,3 iki 1,6 (l/100 km). WLTP CO2 emisija (vidutinė): nuo 30 iki 36 (g/km)
•NNEDC(2) degalų sąnaudos (mišriu ciklu): nuo 1,4 iki 1,6 (l/100 km). CO2 emisija (vidutinė): nuo 33 iki 36 (g/km)
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VAIRAVIMAS LYG SKLENDŽIANT

EFEKTYVŪS VIDAUS DEGIMO VARIKLIAI

Naujoji EAT8(1) automatinė transmisija veikia taip pat taupiai, kaip ir mechaninė, o elektroninis valdymas(2) ir svirtelės prie
vairo užtikrina greitą bei sklandų pavarų perjungimą.

PEUGEOT 508 SW montuojami naujos kartos „PureTech“ ir „BlueHDi“ varikliai.
Siūlomos dvi benzininio 1,6 l „PureTech“ variklio versijos ir keturi dyzeliniai motorai paruošti 1,5 ir 2 l „BlueHDi“
agregatų pagrindu.

(1) EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): naujoji 8 laipsnių automatinė pavarų dėžė.
(2) Elektroninė pavarų perjungimo svirtis.
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DEGALŲ SĄNAUDOS IR CO2 EMISIJOS (2019 metų spalis) – neįtraukta įkraunama hibridinė jėgainė
• WLTP(1) rodikliai: Degalų sąnaudos nuo 4,8 iki 7,3 mišriu ciklu, nuo 5,4 to 9,9 važiuojant nedideliu greičiu, nuo 4,7 iki 7,5 važiuojant vidutiniu greičiu, nuo 4,2 iki 6,3 važiuojant dideliu greičiu ir nuo 5,1 iki
7,2 važiuojant labai dideliu greičiu (WLTP – l/100 km) – CO2 emisija (WLTP – vidutinė): nuo 125 iki 166 (g/km)
(1) Pateikti degalų sąnaudų ir CO2 emisijos rodikliai atitinka WLTP procedūros reikalavimus (ES direktyva 2017/948). Nuo 2018 rugsėjo 1 dienos visi nauji automobiliai vertinami remiantis pasaulinės naujų
automobilių bandymo procedūros (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP) metodika. Šie testai labiau atitinka realias sąlygos, kurioms esant matuojamos degalų sąnaudos ir CO₂ emisija.
WLTP procedūra visiškai pakeitė senąjį testą, naująjį Europos važiavimo ciklą (New European Driving Cycle – NEDC). Kadangi testo sąlygos artimesnės realiam naudojimui, pagal WLTP procedūrą išmatuotos
degalų sąnaudų ir CO₂ emisijos rodikliai dažnai būna didesni, nei matuojant pagal NEDC. Degalų sąnaudos ir CO₂ emisija gali skirtis priklausomai nuo modelio, komplektacijos ir padangų tipo. Dėl tikslesnės
informacijos susisiekite su savo regiono gamintojo atstovais. Sužinoti daugiau taip pat galite savo šalies PEUGEOT tinklapyje.
• NEDC(2) rodikliai: Degalų sąnaudos: nuo 3,6 iki 5,4 mišriu ciklu, nuo 3,2 iki 4,6 užmiesčio ciklu ir nuo 4 iki 6,9 miesto ciklu (NEDC – l/100 km) – CO2 emisija (NEDC – vidutinė): nuo 94 iki 124 (g/km)
(2) Degalų sąnaudų ir CO2 emisijos rodikliai nustatomi pagal naująją WLTP metodiką (EU direktyva 2017/948), o jų vertės perskaičiuojamos į NEDC parodymus palyginimui su kitais automobiliais. Dėl
tikslesnės informacijos susisiekite su savo regiono gamintojo atstovais. Neatsižvelgiama į kelio sąlygas, vairavimo stilių, komplektaciją ir papildomą įrangą, tačiau parodymai gali ženkliai skirtis dėl padangų.
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IŠSKIRTINIS VALDYMAS
PEUGEOT 508 SW pritaikyti pažangiausi technologiniai sprendimai sumanyti būtent tam, kad bendros automobilio eksploatacijos išlaidos būtų kuo mažesnės.
Tikslus ir lengvai prognozuojamas valdymas suteikia papildomą malonumą, kurį dar labiau sustiprina aktyvi pakaba(1). Visa tai net ir paprasčiausioje kelionėje atneš
naujų pojūčių.

(1) Aktyvi pakaba leidžia vairuotojui pasirinkti vieną iš trijų kėbulo svyravimų slopinimo režimų: normalų, komforto arba sportinį. Siūloma priklausomai nuo variklio ir kitos įrangos.
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PAPILDYTOJI REALYBĖ

DALINIS AUTONOMINIS VAIRAVIMAS

Vairuojant naktį ar kitomis prasto matomumo sąlygomis „Night Vision“(1) sistema užtikrins maksimalų saugumą – įrengta
infraraudonųjų spindulių kamera aptiks prieš automobilį už žibintų apšvietimo zonos esančius pėsčiuosius ir gyvūnus.
Vaizdas pasirodys prietaisų skydelyje, taip pat pasigirs įspėjamieji garsiniai signalai.

„Drive Assist Plus“ paketas(1) leis naudotis dalinio autonominio „Peugeot 508 SW“ valdymo galimybėmis.
Naudodama priekinio buferio centre sumontuotą radarą ir kamerą priekinio stiklo viršuje prisitaikanti greičio palaikymo
sistema su „Stop&Go“ funkcija automatiškai keičia jūsų automobilio greitį pagal priekyje važiuojančią transporto
priemonę ir išlaiko nustatytą atstumą. Pagalbinė eismo juostos palaikyto sistema neleidžia automobiliui nukrypti nuo
vairuotojo pasirinktos juostos.

(1) „Night Vision“. Papildoma arba negalima įranga.

(1) Standartinė, papildoma arba negalima įranga.
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INDIVIDUALIZAVIMAS

MEDŽIAGOS, KURIAS NORISI LIESTI
PEUGEOT 508 SW nesenstančių aukščiausios kokybės
apdailos medžiagų įvairovė(1) leis susikurti karališką asmeninę
erdvę, kurioje įsitaisius kiekviena kelionė taps įsimintina.
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D E S M AT I È R E S
À TO U C H E R E T À VO I R .
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En combinant les décors et les selleries aux matières nobles
et intemporelles(1) de la nouvelle PEUGEOT 508 SW, chacun
peut réinventer un univers personnel, pour que chaque voyage
devienne un moment d’exception.

1. „Black Diamond“ juoda medžiaga
2. „Black Imila“ juoda medžiaga su TEP motyvais
3. „Grey
Evron“
pilka medžiaga su TEP motyvais
1. Tissu
Losange
noir
2. Tissu
Imila noir
& TEP noir juoda medžiaga su TEP motyvais
4. „Black
Belomka“
3. Tissu
Evron gris
& TEP
5. Juoda
oda
sugris
TEP motyvais
4. Tissu Belomka noir & TEP noir
6.
Pilka
oda
su
TEP
motyvais
5. Cuir grainé noir & TEP noir
oda
su gris
ryškiomis siūlėmis ir perforuota oda
6. 7.
CuirJuoda
grainé gris
& TEP
7. Cuir
Sellier Noir avec
aikinitesiūlėmis
& Cuir Sellier
perforé.
8. Raudona
odamotif
su surpiqué
ryškiomis
ir noir
perforuota
oda
8. Cuir Sellier Rouge avec motif surpiqué aikinite & Cuir Sellier rouge perforé.
9. Juoda „Alcantara®“ su ryškiomis (2)siūlėmis ir oda
9. Alcantara® Gris Gréval avec motif surpiqué aikinite
10. „Greval
Grey
Alcantara®“
ryškiomis
9. Alcantara®
noir avec
motif
surpiqué aikinitesu
& Cuir
Sellier noir siūlėmis(2)

3
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(1)
De série, en option ou indisponible selon les versions.
Cuir et autres matériaux : pour le détail du garnissage cuir, se référer aux caractéristiques
techniques disponibles en point de vente ou sur le site internet PEUGEOT de votre pays.
(2)
Exclusivement
sur la nouvelle
PEUGEOT
508Oda
SWirHYBRID
GT.
(1) Standartinė, papildoma
arba negalima
įranga.
kitos medžiagos:
daugiau informacijos apie

odinę apdailą ieškokite gamintojo atstovybėse ir savo šalies PEUGEOT tinklapyje.
(2) Siūloma tik naujajam PEUGEOT 508 SW HYBRID GT.
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PASKUTINIS POTEPIS

Išskirtinės spalvos:

Išsirinkite sau labiausiai patinkančią iš siūlomų šešių metalizuotų,
tarp kurių yra ypatingai spindinti „Celebes“ mėlyna, dviejų vienodo
tono ir dar dviejų išskirtinių – baltos perlamutrinės ir „Ultimate“
raudonos – spalvų.

Blanc
BaltaNacré
Nacré

Rouge Ultimate
Raudona
Ultimate

Baigiamasis akcentas išorėje yra ratlankiai, kuriuos galite rinktis
iš septynių pagal užsakymą gaminamų matinių arba žvilgančio
aliuminio lydinio modelių(1).

L A TO U C H E F I N A L E .

Vieno tono spalvos:

Choisissez votre couleur en fonction de vos envies parmi les 6 teintes métallisées
arba negalima
įranga.
de(1)laStandartinė,
gamme papildoma
chromatique
de la marque,
dont la teinte Bleu Célèbes à effet pailleté,

Hurricane (1)
PilkaGris
Hurricane

BlancBanquise
Banquise
Balta

Pilka
Platinum
Gris Platinium

Gris Amazonite

(1)

les 2 teintes opaques ou les 2 teintes spéciales, Blanc Nacré et Rouge Ultimate.
Donnez votre touche extérieure ultime avec des jantes en aluminium,
mates ou brillantes, à sélectionner dans une gamme de 7 modèles personnalisés(1).

(1)

Metalizuotos spalvos:

De série, en option ou indisponible selon les versions.

PilkaGris
Artenese
Artense

Noir Perla Nera

Juoda Perla Nera

16”
BANDON
16” BANDON

42
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16”16”CYPRESS
CYPRESS

17”17”MERION
MERION

17” MERION
17” MERION
bi-ton diamantée
dviejų atspalvių, tekinti
„diamond-cut“ būdu

Dark Blue

Mėlyna Encre

18” HIRONE
18” HIRONE
bi-ton diamantée
avecatspalvių,
vernis Grey Dust
dviejų
tekinti
„diamond-cut“ būdu ir
padengti pilku „Grey
Dust“ laku

18” SPERONE
18” SPERONE
bi-ton diamantée
dviejų atspalvių, tekinti
„diamond-cut“ būdu

Pilka Smart

Bleu Célèbes

Mėlyna Celebes

19” AUGUSTA
19” AUGUSTA
bi-ton diamantée
dviejų atspalvių, tekinti
„diamond-cut“ būdu
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1
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KELIONIŲ AKSESUARAI
A C C E S S O I R I S E Z V O T R E V OYA G E .

508 SW GYVENIMO BŪDAS
L I F E S T Y L E 5 0 8 S W.

et de solutions multimédia, pour préserver votre véhicule et faire de vos déplacements d'agréables moments.

Atraskite „PEUGEOT Design Lab“ sukurtą išskirtinę odos(1) ir „Alcantara®“ gaminių kolekciją:
(1)
Découvrez
la collection
exclusivelagaminai
faite de cuirir
et
dessinée
le PEUGEOT
Design508
LabSW
:
šiuolaikiškai
atrodantys
elegantiški
kitid’Alcantara®,
daiktai, kurių
stiliųpar
įkvėpė
PEUGEOT
gama.
des articles de bagagerie et de maroquinerie
au style contemporain et élégant, inspirés par l’univers

Savo PEUGEOT 508 SW galite aprūpinti papildoma transportavimo, apsaugine ir multimedijos įranga.
suteiksite
sau
dar
patogumo,
kelionėsprotection,
taps malonia
La nouvelle Taip
PEUGEOT
508 SW
peut
se daugiau
doter d’équipements
deotransport,
confortpatirtimi.
Retrouvez l’offre accessoires sur le site : https://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/accessoires

de la nouvelle PEUGEOT 508 SW. Retrouvez l’offre complète PEUGEOT Lifestyle sur le site :
https://boutique.peugeot.com

1 – Ant kablio
tvirtinamas dviračių laikiklis
1 – Porte-vélos
sur attelage
2 – Jeu de barres2de
toit transversales
– Stogo
skersinių komplektas
3 – Coffre de3toit
long stogo bagažinė
– Ilga
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1 – FOCAL® belaidės ausinės sukurtos kartu su „PEUGEOT Design Lab“
2 – Kelioniniai
krepšiai
1 - Casque audio Listen
FOCAL® sans
fil, signé par PEUGEOT Design Lab
2 - Ligne de bagages

(1) Apatinio sluoksnio oda.
(1)

Refente de cuir de vachette.
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