
НОВИЯТ PEUGEOT 508



ДИЗАЙН С ХАРАКТЕР
Новият PEUGEOT 508 със своята  динамична и същевременно плавна и обтекаема линия е 
носител на нов съвременен дизайн.

Предната, вертикално структурирана  част поставя акцент върху лъва на Peugeot.
Светлинната идентичност е силно изразена посредством Full LED* технологията.

Стабилна и функционална, променената задна броня завършва елегантно силуета.
Задните светлини, изнесени на една хоризонтална линия отстрани, както и отзад,
подсилват технологичното излъчване на новия PEUGEOT 508 със своя матов,
полупрозрачен червен ефект.

Избирайки новия PEUGEOT  508, вие ще преживеете изключителни моменти благодарение 
на богатото серийно оборудване. Изисканият интериор, съчетаващ в едно стил, материали и 
технология на борда, ви предоставя удовлетвореност в условията на неповторима премиум 
атмосфера.

* 100% осветление с електролуминисцентни диоди, серийно оборудване или опция – според версията.



ЗАШЕМЕТЯВАЩА ГЛЕДКА
Новият PEUGEOT 508 SW е изразител на деликатен лукс и класа.

Той може да бъде оборудван с панорамен стъклен покрив* с площ 1,6 м2, 
който обогатява интериора с пространство, а екстериора – с модерен стил. 

За по-добър светлинен и топлинен комфорт стъкленият покрив разполага с 
функция "електрическо затъмнение". Неговото секвенциално управление с
5 позиции ви позволява да го регулирате според вашите желания. 

* Серийно оборудване, опция или не се предлага, според версията.

СЪЗДАДЕН ЗА ПЪТЯ
Сдържаността на новия PEUGEOT 508 SW е тайната на неговата елегантност.

Управлявайки новия PEUGEOT 508 SW, можете да се доверите на опита и високите 
постижения на Peugeot в пътното поведение – окачване, което ви осигурява 
звуков комфорт и изключително динамично поведение.



ИЗКУСТВОТО НА ДЕТАЙЛА

Без излишна показност новият PEUGEOT 508 потвърждава своята принадлежност към премиум света.
Естетичен и ергономичен, удоволствие за сетивата, дизайнът е видим дори и в малките детайли на 
купето. Високотехнологичното място на водача, с изнесена на нивото на очите индикация, таблото
с изчистени форми и сензорен дисплей, ви гарантират увереност и спокойствие. Интериорът е
изпълнен от стойностни материали: хром, черен лак, черен сатен и кожа, балансирани с
изискана елегантност.

КЛИМАТИЗАЦИЯ
Новият PEUGEOT 508 предлага четиризонов климатроник*, така че всеки на борда може сам да 
задава топлинните параметри на комфорта, който желае.
*Опция според версията.

АРХИТЕКТУРА НА СЕДАЛКИТЕ
Седалките, създадени, за да отговорят на високите изисквания за стил, удобство и поддържане,
могат да бъдат електрически* и отопляеми*. След регулиране дължината на предните седалки*
ще се насладите на персонализиран комфорт. А когато интериорът е решен в кожа Nappa, ще можете 
да запаметите настройките по ваша мярка и да добавите към комфорта за водача функцията масаж.
* Серийно оборудване, опция или не се предлага според версията.

ДОСТЪП И ПОТЕГЛЯНЕ БЕЗ КОНТАКТЕН КЛЮЧ
Отключете и стартирайте вашия нов PEUGEOT 508 със системата за електронно разпознаване: с леко 
докосване на ръкохватката вие отключвате или заключвате вратите, а на борда запалвате и гасите 
двигателя с едно натискане на бутона Start/Stop.

ПРОГРАМИРУЕМО НЕЗАВИСИМО ОТОПЛЕНИЕ
За да предложи още повече комфорт, новият PEUGEOT 508 може да бъде оборудван с програмируемо 
независимо отопление*, което позволява купето да се климатизира предварително. 
*Опция или не се предлага според версията.

СЕНЗОРЕН ДИСПЛЕЙ SMEG+*
С оборудването SMEG+ новият PEUGEOT 508 ви въвежда в дигиталния и модерен свят. Сензорният 
дисплей с висока резолюция предлага многобройни приложения, позволяващи управление на 
мултимедията, на телефона и на свързаните устройства. 
* Серийно оборудване или опция според версията.



508 RXH
ОТЛИЧИТЕЛНА СТОЙКА
Новият PEUGEOT 508 RXH се отличава със своя характерен външен вид. Предницата и бронята, съчетаващи
благородство и здравина, излъчват силен темперамент. Светлинната идентичност на автомобила, обогатена
с характерни дневни LED светлини, е неповторима.

ПРИКЛЮЧЕНСКО ИЗЛЪЧВАНЕ
Скрил под предния капак 180 -те к.с. на технологията BlueHDi, новият PEUGEOT 508 RXH BlueHDi* ви предлага силно 
преживяване при шофиране. Разширените калници и увеличеният просвет утвърждават ефективността му по пътищата.

*На пазара след декември 2014.

УДОВОЛСТВИЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО
Настанете се в новия PEUGEOT 508 RXH и ще откриете високи технологии и интериор от грижливо подбрани благородни материали. 
Остава само да се насладите на удоволствието от управлението му.



ТЕХНОЛОГИИ НА БОРДА
Интелигентен и иновативен, новият PEUGEOT 508 предлага оборудване, което ви улеснява при управлението.

НАБЛЮДЕНИЕ В МЪРТВАТА ЗОНА 
Благодарение на приеманата от четири датчика 
на предната и задната броня информация, 
оранжев светодиод светва във външното 
огледало, за да предупреди водача за наличието 
на автомобил в мъртвата за наблюдение зона. 

* Серийно оборудване, опция или не се предлага според 
версията (задължително свързано с преден парктроник).

ЦВЕТНА ИНДИКАЦИЯ НА НИВОТО НА ОЧИТЕ
Следете основната информация за управлението, без да отделяте очи от пътя!
С цветната индикация на нивото на очите*, информацията е изнесена
на сгъваем панел на нивото на очите: вие сте постоянно и безопасно
информирани за вашата скорост на движение, за параметрите на
регулатора на скоростта** и за инструкциите на навигацията***.

* Серийно оборудване, опция или не се предлага според версията.
** Серийно оборудване или опция според версията.
*** Предлага се със сензорния дисплей SMEG+

КАМЕРА ЗА ЗАДЕН ХОД
Камерата за заден ход* се активира 
автоматично при включване на задна 
предавка. За допълнителна сигурност 
и удобство тя позволява на водача да 
наблюдава изпълняваната маневра на 
сензорния дисплей.

* Серийно оборудване, опция или не се предлага 
според версията.

СИСТЕМА ARKAMYS И HiFi JBL*
508 разполага серийно със система за дигитално обработване, 
която позволява да се създаде балансирана звукова среда. 
Системата разполага звука на височината на предното стъкло 
с хармонично излъчване на инструментите и гласовете в 
пространството пред пътниците. Ако желаете да влезете в света 
на високото звуково качество, новият PEUGEOT 508 ще ви 
предложи HiFi JBL* с 10 високоговорителя и усилвател 500W.

* Опция или не се предлага според версията.

АУДИО И НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА
На борда разполагате с аудиосистема WIP 
Sound или с навигационна SMEG+* система. 
Сензорният дисплей с висока резолюция 
предлага многобройни приложения
с различни възможности за свързаност, 
позволяващи управление на мултимедията, 
на телефона и на свързаните устройства.

* Серийно оборудване или опция според версията.



PEUGEOT И ОКОЛНАТА СРЕДА
Peugeot предлага богата гама нискоемисионни автомобили. Повече от половината от световните продажби на марката са на 
автомобили, които отделят по-малко от 140 г/км СО2. Това се дължи на ефикасни технологични решения, в които Peugeot е лидер, 
а именно: дизелови двигатели с филтър за твърди частици (лансиран през 2000 година с модела 607), с които са оборудвани 
над 2 милиона автомобила Peugeot (намаление с 99,99% на отделените частици), модерни технологии като Stop&Start и ново 
поколение HDi двигатели.  

НОВАТА ТЕХНОЛОГИЯ BlueHDi 
С новия PEUGEOT 508 се предлага новата технология BlueHDi. Съчетавайки 
по изключителен начин SCR (Selective Catalytic Reduction*) и филтъра за твърди 
частици с добавки, технологията BlueHDi позволява да се намалят драстично 
въглеродните оксиди – с повече от 90%, да се оптимизират емисиите на СО2, 
разходът на гориво и да се премахнат 99,9% от твърдите частици. Така новият 
седан PEUGEOT 508, оборудван с двигателя 2,0 l BlueHDi 180, предлага едно 
от най-добрите съотношения мощност/разход гориво в сегмента.
* Селективна каталитична редукция.

НОВ БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ
Новият PEUGEOT 508 предлага и новия двигател 
Euro 6*: 1,6 l THP 165 S&S, оборудван с механична 
скоростна кутия с 6 предавки или с автоматична 
6-степенна скоростна кутия EAT6. Този нов 
двигател със 165 к.с. позволява намаляване
на емисиите на СО2 до 129 г/км.

*Euro 6 е европейска норма, целяща намаляване
 на емисиите на вредни газове.

508 RXH Скоростна
кутия

Стандартен разход л/100 км (1) СО2

(г/100 км)Градски Извънградски Смесен

Двигател BlueHDi

2,0 BlueHDi 180 к.с. АСК6 5,2 4,1 4,6 119

Двигател HYbrid4

2,0 HDi FAP HYbrid4 163 + 27 к.с. ПСК6 3,8 4,1 4,0 104

(1) Според директива 99/100/CE
Разходите на гориво в таблицата съответстват на стойностите, хомологирани според европейските регламенти, приложими за всички производители и всички леки 
автомобили, продавани в Европа. Тези стойности ви дават възможност да сравните автомобилите и да направите своя избор:
- Разходът в градски условия е получен за маршрут от около 4 км.
- Разходът в извънградски условия е получен за маршрут от около 7 км.
- Разходът при смесени условия е получен за двата маршрута, или около 11 км.
Стойностите са получени при строго определени условия (температура, маса, характеристики на стенда за изпитвания и др.) и при много спокоен стил на управление.
Реалните условия на движение, атмосферните условия, товарът в автомобила, стилът на управление, налягането в гумите, наличието на багажник на покрива (дори без 
товар), интензивното използване на климатика и/или отоплението, състоянието на автомобила могат да доведат до разходи, различни от хомологираните.

508 Скоростна
кутия

Стандартен разход л/100 км (1) СО2

(г/100 км)Градски Извънградски Смесен

Бензин

1,6 Vti 120 к.с. ПСК6 7,7 4,6 5,8 134

1,6 THP 165 к.с. S&S МСК6 7,5 / 7,7* 4,5 / 4,7* 5,6 / 5,8* 129 / 134*

1,6 THP 165 к.с. S&S АСК6 7,5 4,8 5,8 134

Дизел

1,6 e-HDi 115 к.с. МСК6 5,0 3,6 4,1 109

1,6 e-HDi 115 к.с. ПСК6 4,6 3,7 4,0 104

2,0 HDi 140 к.с. МСК6 5,9 3,6 4,4 115

2,0 HDi 163 к.с. МСК6 5,6 3,9 4,6 119

2,0 HDi 163 к.с. АСК6 7,2 4,3 5,4 140

2,0 BlueHDi 180 к.с. АСК6 5,1 / 5,2* 3,8 / 4,0* 4,2 / 4,4* 111 / 116*

2,0 HDi 204 к.с. АСК6 7,0 4,4 5,3 140

HYbrid4

2,0 HDi FAP HYbrid4 163 + 27 к.с. ПСК6 3,8 / 3,4* 3,0 / 3,6* 3,3 / 3,5* 85 / 91*

508 SW Скоростна
кутия

Стандартен разход л/100 км (1) СО2

(г/100 км)Градски Извънградски Смесен

Бензин

1,6 Vti 120 к.с. ПСК6 7,7 4,7 5,8 135

1,6 THP 165 к.с. S&S МСК6 7,6 / 7,8* 4,6 / 4,8* 5,6 / 5,8* 130 / 135*

1,6 THP 165 к.с. S&S АСК6 7,4 4,9 5,8 135

Дизел

1,6 e-HDi 115 к.с. МСК6 5,0 3,7 4,2 110

1,6 e-HDi 115 к.с. ПСК6 4,6 3,7 4,0 105

2,0 HDi 140 к.с. МСК6 6,1 3,8 4,6 120

2,0 HDi 163 к.с. МСК6 5,6 3,9 4,6 119

2,0 HDi 163 к.с. АСК6 7,3 4,5 5,5 144

2,0 BlueHDi 180 к.с. АСК6 5,4 / 5,6* 3,9 / 4,0* 4,4 / 4,6* 116 / 120*

2,0 HDi 204 к.с. АСК6 7,4 4,5 5,5 144

 *  С гуми 18"  (457 мм)

МСК – механична скоростна кутия
ПСК – пилотирана скоростна кутия
АСК – автоматична скоростна кутия



СИГУРНОСТ

СПИРАЧНА СИСТЕМА И ESP
Благодарение на серийното присъствие на системата за контрол 
на траекторията ESP всички нови версии на PEUGEOT 508 
добавят към динамичното си поведение ново, още по-високо 
ниво на сигурност. ESP обединява функциите на системите 
против блокиране (ABS) и против приплъзване (ASR) на колелата, 
електронно разпределение на спирачното усилие (EBV и CBC), 
асистент при внезапно спиране (AFU), против загасване на 
двигателя (MSR) и интелигентен контрол на траекторията.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА РЪЧНА СПИРАЧКА
Електрическата ръчна спирачка съчетава функциите
на автоматично задействане при спиране на двигателя 
и при неволно загасване и автоматично освобождаване 
при ускорение. Функцията помощ при потегляне на наклон 
позволява задържане на автомобила (2 сек), когато той е
на наклон.

РЕГУЛАТОР И ОГРАНИЧИТЕЛ НА СКОРОСТТА*
Регулаторът позволява да се поддържа постоянна 
скорост, а ограничителят – да се програмира скорост, 
която да не се превишава. Тези функции са достъпни
от мултифункционалния волан.
Пет скорости са програмируеми от менюто за 
настройки на автомобила.

* Серийно оборудване или опция според версията.

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
В случай на удар 6 въздушни възглавници*:
2 предни, 2 странични и 2 въздушни възглавници
тип завеси, осигуряват защитата на пътуващите
отпред и отзад.

* Серийно оборудване.

АДАПТИВНИ  ДЪЛГИ СВЕТЛИНИ*
Специална камера анализира постоянно условията 
на пътя (автомобил в насрещното платно, автомобил 
отпред, осветени градски зони...) и включва при първа 
възможност дългите светлини, за да подобри видимостта.

* Серийно оборудване, опция или не се предлага според версията.
   Предлага се само за full LED фарове.

ХАЛОГЕННИ ФАРОВЕ
Новият PEUGEOT 508 е серийно оборудван с
халогенни фарове с отлични фотометрични
характеристики и с дневни LED* светлини.

* 100% осветление с електролуминисцентни диоди

ДОПЪЛНИТЕЛНИ САМОНАСОЧВАЩИ СЕ СВЕТЛИНИ*
При включени къси или дълги светлини и скорост, по-ниска от 40 км/ч,
светлинният сноп на фаровете за мъгла осветява вътрешната част на
завоя.

* Серийно оборудване или опция според версията.



ЦВЕТОВЕ*

Сив Gris Aluminium

Сив Gris Artense

Син Bleu Bourrasque

Сив Gris Haria 2

Сив Gris Shark

Кафяв Brun Guaranja

Черен Noir Perla Nera

ТРИСЛОЙНА ПЕРЛА (опция) – Бял Blanc Nacré

МАТ – Бял Blanc Banquise

*Според версията

МЕТАЛИК (опция)



Алуминиеви джанти 17", Style 04

ДЖАНТИ И ТАСОВЕ*

Алуминиеви джанти 19", ефект "диамант", Style 12

* Стандартно оборудване, опция или не се предлагат според версията. 1 цол (") е равен на 25,4 мм.

**За 508 RXH BlueHDi – след декември 2014.

Алуминиеви джанти 18", ефект "диамант", Style 10

Алуминиеви джанти 16", Style 01

Тасове 16", Style A Алуминиеви джанти 17", Style 05

Алуминиеви джанти 17"
ефект "диамант", Style 06

Алуминиеви джанти 16", Style 02

Алуминиеви джанти 18", ефект "диамант", Archipel**

Алуминиеви джанти18", Style 07

Алуминиеви джанти 17", ефект "диамант", Style 11
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ТАПИЦЕРИИ*
Текстил DROP Tramontane
Текстил Cocher Guérande/Tramontane
Текстил/кожа Marston Tramontan

Тапицерии за 508 RXH BlueHDi (1)

Текстил/кожа Mityflash Tramontane
Текстил/кожа Mityflash Guerande
Кожа Nappa Tramontane
Кожа Nappa Frisson
Кожа Nappa Lama Tramontane и Alcantara Lama

(1) В продажба след декември 2014.

* За възможностите за поръчка се обърнете към дилър на марката или
   вижте актуалните ценови листи на интернет сайта www.peugeot.bg. 
   Стандартно оборудване, опция или не се предлагат според версията.

**Предлагат се единствено с версията GT.
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АКСЕСОАРИ

1 Теглич RDSO за седан

2 Супорт за мултимедия 

3 Багажник за покрив-барове за SW

4 Щора за задно стъкло 

5 Ограничител за товар 

6 Стелки 

7 Предпазна решетка за домашни любимци

8 Декоративна лайстна за прагове

508

508 SW

1001 2817
4830

1012 1579
1828
2068

14
56

1552

1001 2817
4829

1011 1579
1828
2068

14
76
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РАЗМЕРИ (мм)
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