
UUS PEUGEOT 508



UUS 508 JA 508 SW JA 508 RXH 
Peugeot’ uusi mudeleid 508, 508 SW ja 508 RXH iseloomustab isikupärane
ja tänapäevane stiil. 

Vertikaalsem, keskosas asuva Peugeot’ lõvilogoga uus esivõre muudab 
välisilme korrastatumaks. 

Väärikas on ka sisekujundus. Materjalide valik ja hoolikas viimistlus loovad salongis 
luksusliku ja mugava õhkkonna. Senisest veelgi paremat turvalisust pakuvad uued 
tehnoloogilised seadmed. 

Sõidulusti suurendavad veelgi hea sooritusvõimega uue põlvkonna mootorid.



KARAKTERIGA DISAIN
Uue 508 dünaamiline kerekuju on korraga nii intensiivne kui ka voolujooneline. 
Endisest moodsama disainiga esivõre on vertikaalsem ja selle keskosas asub lõvilogo. 

Uus kapott on horisontaalsema paigutusega. Tuledele lisab intensiivsust 
täis-LED tehnoloogia*. 

Kui valid 508 GT, saad tänu rikkalikule standardvarustusele nautida erakordseid elamusi. 
508 GT salong pakub ülimat mugavust ja erakordne välimus silmailu. 

*Standard- või lisavarustuses olenevalt versioonist.



ENESEKINDEL VÄLIMUS 
Uuenduskuuri on läbinud ka 508 tagaosa. Tugev ja elegantne kaitseraud annab kerele uue ilme, 
pakkudes samas ka paremat kaitset.

Tagatuled on horisontaalsed nii tagant- kui ka külgvaates. Tagatulede punased küünised rõhutavad 
veelgi 508 tehnoloogilist ilmet. 



MAANTEE JAOKS LOODUD
Puhaste joontega 508 SW elegantsi saladuseks on tema 
tagasihoidlikkus. Horisontaalne kapott ja vertikaalne esivõre, mille keskosa 
kaunistab lõvilogo, suurendavad Peugeot’ uue universaali väärikat hoiakut veelgi. 

Istu 508 SW rooli ja lase Peugeot esmaklassilistel sõiduomadustel end veenda. 
Erivedrustus tagab esmaklassilise mugavuse ja dünaamilise teelkäitumise. 

508 SW GT versioon on suurepärase sooritusvõimega ja hea akustikaga.



USKUMATU VAADE 
KLAASIST PANORAAMKATUS

Uue 508 SW varustusse kuulub kuni tagaistmeteni ulatuv klaaskatus* pindalaga 1,60 m2,  mis 
muudab salongi valgusküllaseks ja SW välise ilme dünaamiliseks ning kaasaegseks.

Mugava temperatuuri ja helikindluse tagamiseks on klaaskatusel ka elektriline kate. Tänu viiele 
eelnevalt programmeeritud asendile saad katet just enda vajadustele sobivalt reguleerida.

*Standard- või lisavarustuses olenevalt versioonist.



ILU PEITUB DETAILIDES

508 disain on väärikas kuni pisidetailideni. Astu sisse ja avasta luksuslik salong, 
mida luues on seatud eesmärgiks mugavuse ja meeleliste naudingute pakkumine. 

Tehnoloogiline juhikoht koos värvilise Head Up Display’ga*,minimalistliku armatuurlauaga 
ja juba teisest varustustasemest** standardisse kuuluva 7-tollise puutetundliku ekraaniga 
muudab sinu meeleolu otsekohe muretuks. 

Sa oled ümbritsetud peentest materjalidest iludetailide ja polsterdustega: kroomitud, 
lakitud ja tuhmid mustad detailid ning nahk mõjuvad elegantselt. 

508 välimus on väljapeetud, olemata sealjuures suurustlev.

*Standard- või lisavarustuses olenevalt versioonist.
**Alates ACTIVE mudelist



NAUDI MUGAVUST 
508 salongi juures on vaeva nähtud, et tagada endisest veelgi rohkem mugavust kõikidele 
autosviibijatele. Naudi elegantset interjööri ja hoolikalt läbimõeldud varustust.

PANIPAIGAD

Praktilisuse ja mugavuse eest hoolitsevad 508 ja 508 SW arvukad panipaigad : panipaik 
keskkonsoolis, jahutusega kindalaegas, 2 topsihoidjat ees ja 2 taga*, koht pudeli jaoks 
igas uksepaneelis, panipaik käetoe all ja eemaldatav tuhatoos. 

*Standardvarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.

KLIIMASEADE

Lisaks ühetsoonilisele manuaalkliimaseadmele ja kahetsoonilisele 
automaatkliimaseadmele* võib 508 ja 508 SW varustusse kuuluda ka neljatsooniline kliima-
seade**, mis võimaldab nii juhil kui igal kaasreisijal eraldi just endale kõige paremini sobivaid 
seadistusi valida. 

*Standard- või lisavarustuses olenevalt versioonist.

**Lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.

ISTMED

Tänu nutikale konstruktsioonile on nii esi- kui tagaistmetel ohtralt ruumi. Mugavust 
suurendavad veelgi kvaliteetsed, stiilsed, hästi toetavad ja mitmete 
reguleerimisvõimalustega istmed. Istmed võivad olla elektrilised* ja soojendusega*. 
Esiistmete istmepadja esiosa pikkust saab reguleerida*. 
Nappa nahkkattega* istmetega kaasneb juhiistme massaažifunktsioon koos 
istmeasendi mäluga. 

*Standard- või lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.

PROGRAMMEERITAV SOOJENDUS

Sõidu mugavamaks alustamiseks võib 508 ja 508 SW varustusse kuuluda ka 
soojendussüsteem*, mis võimaldab salongi soojendust või tuulutust eelnevalt 
programmeerida. Autosse istudes võtab teid vastu just sobiv temperatuur.

*Lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.



508 RXH
TEISTEST ERISTUV
Lisaks 4-veolisele diisel-hübriid (HYbrid4) versioonile on uus 508 RXH saadaval ka esiveolisena, 
2.0 BlueHDi 180hj diiselmootori ja uue põlvkonna EAT6 6-käigulise automaatkäigukastiga.

Ülimalt väljendusrikka ’’välimuse’’ tagavad 508 RXH täis-LED tehnoloogiaga tuled**. 
Esikaitserauas olevad LED päevatuled meenutavad kolme küünist. 
Kassipilguga 508 RXH versiooni on võimatu mõne teise mudeliga 
segamini ajada. 

**Lisavarustuses.



SEIKLEJALOOMUS 
RXH versioonina pakub 508 kõrgemat kliirentsit (184mm) ning kordumatuid sõiduelamusi.
Valikus on nii 4-veoline diisel-hübriid versioon ja uuena esiveoline 180hj diisel-automaat 
(RXH BlueHDi).



SÕIDULUST
Võta istet 508 RXH roolis ja imetle peent materjalivalikut ning hoolikat
viimistlust. Intuitiivne ja tehnoloogiline juhikoht muudab sinu sõidud oluliselt 
lihtsamaks.

VÕTMETA SISSEPÄÄS JA KÄIVITAMINE *
Elektroonilise tuvastussüsteemiga toimub 508 RXH avamine ja 
käivitamine imelihtsalt. Tavapärast mehhaanilist võtit asendab elektrooniline pult, 
mida võid hoida taskus või käekotis. Piisab ukselingi riivamisest, et autot avada 
või lukustada. Mootori käivitamiseks ja seiskamiseks piisab, kui vajutada 
nupule Start / Stop.

PUUTETUNDLIK EKRAAN SMEG+
SMEG+ süsteemiga astub 508 RXH moodsate 
kommunikatsioonivõimalustega digimaailma. 
Kõrgresolutsiooniga puutetundlik ekraan pakub mitmesuguseid võimalusi 
multimeedia, navigatsiooni ja telefoni kasutamiseks.

TAGAKAAMERA
Tagakaamera* aktiveerub automaatselt tagurpidikäigu valimisel. 
Tagurdusmanöövrid muudab turvalisemaks ja lihtsamaks suurele 
puutetundlikule ekraanile kuvatav pilt. 

PIMEALADE JÄLGIMISSÜSTEEM
Tänu esi- ja tagakaitserauas asuvale neljale andurile võimaldab pimealade 
jälgimissüsteem edastada juhile infot sõidu ajal nähtamatus alas olevate 
autode kohta. Juhti hoiatab ühel küljepeeglil süttiv oranž valgusdiood.

*Lisavarustuses



NAUDI AVARUST 
CIELO KLAASKATUS
508 RXH salong on üle ujutatud loomulikust valgusest, 
mis loob avarustunde. Klaasist panoraamkatus pindalaga 1,60m2 ulatub 
kuni tagaistmeteni, pakub suurepärast vaadet ümbritsevale ja annab autosviibijatele 
vabadustunde. 
508 RXH välisilmele lisab panoraamkatud dünaamikat ja kaasaegsust 
Mugavust suurendab veelgi katuse elektriline kate. 
Tänu viiele eelnevalt programmeeritud asendile saate katet just enda 
vajadustele sobivalt reguleerida. 

SUUR PAKIRUUM
508 RXH pakiruumi maht võib olla 660 liitrit (560 dm3 VDA, ülestõstetud 
seljatugedega) kuni 1 865 liitrit (1 598 dm3 VDA, allaklapitud istmetega). 
Pakiruumi põhja all on panipaigad kogumahuga 48 liitrit (42 dm3). 



TAGAKAAMERA*
Tagakaamera* aktiveerub automaatselt tagurpidikäigu valimisel. 
Tagurdamismanöövrid muudab turvalisemaks ja lihtsamaks suurele 
puutetundlikule ekraanile kuvatav pilt.

*Standard- või lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.

HEAD UP DISPLAY*
Kogu juhtimiseks vajalik info on sinu silmade ees ja sa ei pea isegi pilku 
teelt kõrvale pöörama! Head Up Display süsteem kuvab info värviliselt 
sinu vaatevälja ilmuvale õhukesele paneelile. 
Sulle edastatakse pidevalt ja turvaliselt püsikiiruse hoidja** 
infot ja navigatsioonijuhiseid***.

*Standard- või lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.
**Standard- või lisavarustuses olenevalt versioonist.
***Saadaval koos SMEG+ puutetundliku ekraaniga.

HEAOLUTUNNE SALONGIS
Arukas ja uuenduslik uus 508 sisaldab varustust, mis muudab autojuhtimise veelgi
lihtsamaks ja meeldivamaks. 

JUHTIMISABID :

PARKIMISABI* JA PIMEALADE JÄLGIMISSÜSTEEM*
Heli ja pildiga parkimisabi ees ja taga teavitab juhti auto ja takistuse vahelisest 
kaugusest. Tänu esi- ja tagakaitserauas asuvale neljale andurile võimaldab 
pimealade jälgimissüsteem edastada 
juhile infot sõidu ajal nähtamatus alas olevate autode kohta. 
Juhti hoiatab ühel küljepeeglil süttiv oranž märgutuli.

*Standard- või lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.



Suhtleva autona pakub 508 kommunikatsiooniteenu-
seid ja navigatsiooni abivahendeid, mida saab juhtida 
7-tolliselt puutetundlikult ekraanilt.

AUDIO- JA NAVIGATSIOONISÜSTEEM
Uue 508 varustusse kuulub kas WIP Sound 
audiosüsteem või SMEG+*.  CD MP3 WIP Sound 
autoraadio on ühendatud 6 kõlariga ja
standardvarustusena on saadaval ka USB / jack 
pistikupesa.

SMEG+ PUUTETUNDLIK EKRAAN*
SMEG+ süsteemiga astub 508 moodsate sidevõimal-
ustega digimaailma. Kõrgresolutsiooniga puutetundlik 
ekraan pakub mitmesuguseid võimalusi multimeedia, 
navigatsiooni, telefoni ja interneti kasutamiseks.

*Standardvarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.

PEUGEOT CONNECT APPS*
Tänu SMEG+ puutetundliku ekraani ergonoomiale 
pääseb rakendustele lihtsalt ligi ja nende kasutamine 
toimub intuitiivselt : piisab, kui ühendada netipulk 
kindalaekas asuvasse USB pessa. Sulle edastatakse 
reaalajas igapäevaseid sõite lihtsamaks muutvat 
praktilist infot : läheduses asuvad vabad parkimisko-
had, kütusehinnad lähedalasuvates tanklates, 
liiklusinfo, ilmateade, Michelini või TripAdvisori 
turismiinfo, telefoniraamat ning lisaks veel Coyote 
rakendus (saadaval olenevalt riigist).

*Olenevalt riigist ja varustustasemest kuulub see teenus kas lisa-
 või standardvarustusse või ei ole saadaval. Tutvu teenuse 
üldtingimustega. Turvalisuse huvides saab mõningaid rakendusi 
ja funktsioone kasutada ainult seisvas autos.

RAKENDUS « LINK MYPEUGEOT* »
See rakendus kasutab sinu nutitelefonis sõidukist 
pärinevat infot (asukoht, läbisõit, kütusekulu, 
märgutulede süttimine…), et pakkuda 
järgmisi teenuseid :
• Hooldus ja hoiatused(1) : järgmise hoolduse 
meeldetuletus.
• Find My Car (Leia mu auto) (2) : võimaldab leida 

pargitud auto asukoha.
• Last Mile Guidance (Navigatsiooni jätkamine) (2) : 
kui auto on pargitud, saad oma teekonda jalgsi jätkata 
(vajalik nutitelefoni paigaldatud navigatsiooniraken-
duse olemasolu).
• Sõiduulatus : kontrolli kahe teekonna vahepeal kü-
tusetaset ja sõiduulatust.
• Teekonna statistika : sihtkohta jõudes saad tutvuda 
viimase teekonna oluliste andmetega : kestus, 
keskmine kütusekulu, läbitud vahemaa.
Rakendus kasutab Bluetooth® ühendust koos auto 
puutetundliku ekraaniga, et edastada infot süüte 

väljalülitamisel (3).

*Saadaval ühilduva nutitelefoni olemasolul.

(1) Need meeldetuletused ja hoiatused ei asenda ei sisult ega 
tähtsuselt hooldusraamatus ja kasutusjuhendis olevat infot.
(2) Saadaval puutetundliku ekraani ja navigatsiooniseadmega 
autodes, nõuab nutitelefonis olevat navigatsioonirakendust ning in-
ternetiühendust. Funktsioone Find My Car ja Last Mile Guidance võib 
kasutada andmeside hinnaga.  Olenevalt võrguoperaatoriga 
sõlmitud lepingust võivad kaasneda lisatasud. Täpsemat infot küsi 
oma võrguoperaatorilt.
(3) Esimesel käivitamisel küsitakse sõiduki registreerimistunnistusel 
olevat VIN numbrit, et tagada turvaline ühendus nutitelefoni ja 508 
vahel. Seda toimingut on soovitav teostada seisu ajal.

ARKAMYS SÜSTEEM JA HIFI JBL* VARUSTUS
508 standardvarustusse kuulub digitaalne helitööt-
lus, mis võimaldab salongis kõlavat heli paremini 
tasakaalustada. Arkamys tarkvara pakub esiklaasi 
juurest tulevat loomulikku helikeskkonda; helisüsteem 
laseb häältel ja muusikariistadel kõlada otse reisijate 
vastas.
508 pakub ka JBL HI-Fi komplekti*, kuhu kuuluvad 10 
kõlarit ja 500W võimendi. 

*Lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.

INTELLIGENTNE SUHTLEJA



INTENSIIVNE PILK
 
Jõulisust ja karakterit lisab uuendatud esiosa koos täis-LED* 
tehnoloogiaga signatuurvalgustusega, mis muudab 508 ’’välimuse’’ veelgi 
väljendusrikkamaks. Sedaani tagatuledes on kolm küünist, mis rõhutavad 
selle mudeli kassilikkust. Nutikas võte, mis aitab tõsta esile margi stilistilisi 
uuendusi.

*Standard- või lisavarustuses olenevalt versioonist.



BlueHDi TEHNOLOOGIA

BlueHDi on Peugeot’ Euro 6 diiselmootorite nimetus. 
See tehnoloogia võimaldab vähendada oluliselt lämmastikoksiidi 
hulka (üle 90%), optimeerida CO2 päästu ja kütusekulu ning 
kõrvaldada 99,9% tahmaosakestest. 

2,0 l BlueHDi 150 hj M6 mootor, mille CO2 pääst 
on vaid 109 g/km, on selle näitaja poolest antud 
võimsusklassis oma segmendi parim. Uue 2,0 l BlueHDi 180hj EAT6 mootori 
CO2 pääst on 120 g/km ja keskmine kütusekulu vaid 4,0 l/100km, 
mis kujutab endast ühte parimat võimsuse / kütusekulu kompromissi oma segmendis.  

DIISEL MOOTOR

EAT6 : 6-käiguline automaatkast.
M6 : 6-käiguline manuaalkäigukast.

((1) Vastavalt direktiivile 99/100/CE.

Käigukast

Kütusekulu ( l /100 km) (1)

CO2 (g/km)
Linnas Maanteel Keskmine

1,6 l THP 165hj S&S   M6       7,5      4,5      5,6       129

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

Käigukast
Kütusekulu  ( l /100 km) (1)

CO2 (g/km)
Linnas    Maanteel Keskmine

2,0 l BlueHDi 150hj S&S   M6      5,0     3,8     4,2      109

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

TÕHUSUS JA SOORITUSVÕIME

UUS BENSIINIMOOTOR

Uuel PEUGEOT 508’l on uus Euro 6* bensiinimootor : 1,6-liitrine 
e-THP 165 hj, mis on saadaval 6-käigulise manuaalkäigukastiga 
või uue 6-käigulise EAT6 automaatkäigukastiga.  Uue mootori 
võimsuseks on 165 hj ja C02 tase on madalam - alates 129 g/km 
(BVM6).

*Euro 6 on Euroopas kehtiv standard, mille eesmärgiks on heitmete vähendamine.

BENSIINIMOOTORID

M6 : 6-käiguline manuaalkäigukast.
EAT6 : 6-käiguline automaatkäigukast.
(1) Vastavalt direktiivile 99/100/CE.



508 RXH Käigukast

Kütusekulu ( l /100 km)(1)

CO2 (g/km)
Linnas Maanteel Keskmine

BlueHDi Mootor 

2,0 l BlueHDi 180hj EAT6 5,2 4,2 4,6 119

HYbrid4 Mootor 

2,0 l HDi FAP HYbrid4  200hj ETG6 4,0 4,9 4,6 109

508 SW Käigukast 
Kütusekulu ( l /100 km) (1)

CO2 (g/km)
Linnas Maanteel Keskmine

Bensiinimootorid

1,6 l THP 165hj S&S M6 7,6 4,6 5,6 130

1,6 l THP 165hj S&S EAT6 7,3 4,8 5,7 131

Diiselmootorid 

M6 4,8 3,8 4,2 104

EAT6 4,7 3,8 4,2 108

M6 5,0 3,8 4,2 110

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

1,6 l BlueHDi 120hj S&S N1 M6 4,8 3,8 4,2 104

508 Käigukast 
Kütusekulu ( l /100 km) (1)

CO2 (g/km)
Linnas Maanteel Keskmine

Bensiinimootorid

1,6 l THP 165hj S&S M6 7,5 4,5 5,6 129

1,6 l THP 165hj S&S EAT6 7,5 4,8 5,8 134

Diiselmootorid 

1,6 l BlueHDi 120hj S&S M6 4,7 3,6 4,0 103

1,6 l BlueHDi 120hj S&S EAT6 4,5 3,6 3,9 102

2,0 l BlueHDi 180hj S&S EAT6 5,0 3,8 4,2 109

(1) Käigukast vastavalt direktiivile 99/100/CE. 
M6: 6-käiguline manuaalkäigukast
EAT6: 6-käiguline automaatkäigukast.

(1) Käigukast Vastavalt direktiivile 99/100/CE. 

(1) Vastavalt direktiivile 99/100/CE. 

1,6 l BlueHDi 120hj S&S

1,6 l BlueHDi 120hj S&S

2,0 l BlueHDi 150hj S&S

Peugeot pakub laias valikus heitgaaside mada-
la CO2 sisaldusega sõidukeid ; rohkem kui pooltel 
müüdud sõidukitest on see näitaja alla 140 g/km. 
Sellise tulemuse saavutamiseks toetutakse end juba 
tõestanud tehnoloogiale, mille liidriks Peugeot on : 
tahmaosakeste filtriga seotud FAP diiselmootorile 
(võeti esimest korda kasutusele aastal 2000), mis on 
paigaldatud juba rohkem kui 2,1 miljonile sõidukile 
(filter kõrvaldab 99,99% tahmaosakestest); samu-
ti kasutatakse uuenduslikke tehnoloogiaid : Stop & 
Start, uue põlvkonna HDi ja bensiinimootorid... 
 
BlueHDi MOOTORID
Uus PEUGEOT 508 on saadaval uute tehnoloogiate-
ga, sealhulgas BlueHDi – selle nimega tähistatakse 
Euro 6* diiselmootoreid. Ühendades omavahel eksk-
lusiivsel viisil valikulist katalüüsreduktsiooni (SCR) ja 
lisaainega tahmaosakeste filtrit, võimaldab BlueHDi 
tehnoloogia vähendada lämmastikoksiidi hulka üle 
90%, optimeerida CO2 heitmete hulka ja kütusekulu 
ning elimineerida 99,9% tahmaosakestest. 
2,0 l BlueHDi 150hj M6 mootor, mille CO2 pääst 
sedaani või SW’ga on vaid 105 g/km, on selle näitaja 
poolest antud võimsusklassis oma segmendi parim. 
2,0 l BlueHDi 180hj EAT6 mootori uus versioon ho-

mologeeriti sedaani jaoks CO2 päästuga 111 g, mis 
kujutab endast ühte parimat võimsuse / kütusekulu 
kompromissi oma segmendis.   

BENSIINIMOOTOR 
Uus 508 pakub uut Euro 6* 1,6 l e-THP 165 hj Stop 
and Start bensiinimootorit koos 6-käigulise manu-
aalkäigukastiga või uue 6-käigulise EAT6 automaat-
käigukastiga.  
 
*Euro 6 on Euroopas kehtiv standard, mille eesmärgiks on heitmete 
vähendamine. 

HYBRID4 TEHNOLOOGIA
508 diiselhübriidtehnoloogia (HYbrid4) pakub 200 
hobujõulist koguvõimsust. Selle jõuallika põhimõte 
seisneb 37 hj elektrimootori ja 2,0 liitrise 163 hj HDi 
diiselmootori koostöös.
Need mootorid töötavad kas vaheldumisi või korraga 
olenevalt juhtimisviisist

PEUGEOT JA KESKKOND 



508 uus varustus pakub senisest veelgi paremat 
turvalisust :

PIDURISÜSTEEM JA ESP
Kõikidel 508 versioonidel on kõrgel tasemel ak-
tiivne turvalisus tänu standardvarustusse kuuluvale 
ESP trajektoorikontrolli süsteemile.
ESP süsteemi alla kuulub rataste blokeerumisvas-
tane süsteem (ABS), veojõukontroll (ASR), elek-
trooniline pidurdusjõu jaotur (EBV ja CBC), hädapi-
durdus (AFU), mootori väljasuremistakistus (MSR) 

ELEKTRILINE SEISUPIDUR*
Elektriline sisupidur rakendub mootori seiskamisel 
või väljasuremisel automaatselt ja vabaneb käivi-
tamisel samuti automaatselt.
Elektrilise seisupiduriga seotud nõlvastardiabi 
võimaldab kallakult startides autot 2 sekundi
jooksul paigal hoida. 

PÜSIKIIRUSEHOIDJA JA KIIRUSEPIIRAJA*
Püsikiiruse hoidja võimaldab hoida sõidukiiruse 
kogu aeg samana ning kiirusepiiraja lubab pro-
grammeerida kiiruse, mida juht ületada ei soovi. 
Neid funktsioone saab juhtida multifunktsionaal-
selt roolilt. 

TURVAPADJAD
Kokkupõrke korral kaitsevad reisijaid 6 turvapatja : 
2 eesmist, 2 külgturvapatja ja 2 turvakardinat ees 
ja taga.

PEATOED
Integreeritud reguleerimisfunktsiooniga esiistmete 
peatugesid saab täkete puudumise tõttu reguleeri-
da täpselt soovitud kõrgusele. Peatugede suurus 
ja kuju võimaldavad neid reguleerida reisija peale 
võimalikult ligidale, et tagada parimat võimalikku 
kaitset.

KAUGTULEDE AUTOMAATIKA*
Pimedas sõites analüüsib spetsiaalne kaamera 
pidevalt sõidutingimusi (vastutulev auto, eessõitev 
auto, valgustatud linnatänavad…) ja lülitab esi-
mesel võimalusel sisse kaugtuled, et nähtavust 
parandada.

*Standard- või lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versio-
onist. Saadaval ainult täis-LED tuledega.

HALOGEENTULED
508 ja 508 SW standardvarustusse kuuluvad halo-
geenesituled on äärmiselt silmasõbralikud. Inte-
greeritud LED-tuledest kumer signatuurvalgustus 
on nähtav nii päeval kui öösel. 

KURVITULED
Nii lähi- kui ka kaugtuledega kiirusel alla 40 km/h 
sõites valgustav esimene udutuli kurvi sisekülge. 
Selline lisavalgustus on eriti kasulik linnatänavatel, 
ristmikel, käänulistel teedel ja parkimismanöövrite 
ajal*.

*Standard- või lisavarustuses olenevalt versioonist.

TURVALISUS



VÄRVID

Hall Aluminium - M0ZR

Hall Artense - M0F4

Must Perla Nera - M09V

Hall Haria 2 - M0EH

Sinine  Bourrasque - M0T4

Valge Nacré - M6N9 Valge Banquise - P0WP



VELJED*

Standard- või lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt versioonist.
17’’ teemant alumiiniumvelg Style 04

18’’ teemant alumiiniumvelg Archipel

18’’ alumiiniumvelg Style 10

17’’ alumiiniumvelg Silver Style 0617’’ alumiiniumvelg Style 06

17’’ alumiiniumvelg Style 0516’’ alumiiniumvelg Style 02

19’’  teemant alumiiniumvelg Style 12

18’’ alumiiniumvelg Style 07



SISUD

Active
IOFR – Helehall tekstiil Cocher Gris
Q1FC – Kahetooniline täisnahksisu (beež/must)
Q1FX – Must nahk Cuir Claudia
3DFX – Tumehall tekstiil Cocher Tramontane
3FFX – Must poolnahk Cocher Tramontane
 
Allure
Q1FC – Kahetooniline täisnahksisu (beež/must)
Q1FX – Must nahk Cuir Claudia
3FFX – Must poolnahk Cocher Tramontane
 

GT
4QFJ – Poolnahksisu Dynamique (must)
4HFJ – Täisnahksisu Tramontane (must)

RXH
3FFB – Poolnahksisu Tramontane (must)
8BFE – Täisnahksisu Cohiba/Tramontane (pruun)
8BFX – Täisnahksisu  Club Tramontane (must)



LISAVARUSTUS
1 – Eemaldatav veokonks, sedaan
2 -  Multimeedia alus
3 – SW katuseraami põiktalad
4 – Tagaklaasi ruloo
5 – Pakiruumi jaotus
6 -  Põranda kuju järgiv matt
7 - Koeravõre
8 – Inoxist läveliistud

1.

2. 4.

3.

6.

5.

8.

7.

Käesolevas kataloogis kajastatud teave ja illustratsioonid põhinevad käesoleva teabelehe koostamise hetkel teadaolevatel tehnilistel andmetel. Kirjeldatud varustus on olenevalt mudeliversioonist 
saadaval kas põhi- või lisavarustusena. Peugeot jätkuvat tootearenduspoliitikat silmas pidades tuleb valmis olla selleks, et tootja võib igal ajahetkel muuta oma tooteid puudutavaid tehnilisi andmeid, 
varustatust, lisavarustuse valikut ja pakutavat värvigammat. Kahjuks ei võimalda praegused fotode trükkimiseks kasutatavad tehnikad päris täpselt värvide toone esile tuua. Igasuguste täiendavate 
täpsustuste või täiendava teabe saamiseks ootame teid lähimasse Peugeot müügiesindusse. Käesolevas kataloogis toodud teabe reprodutseerimine ilma Automobiles Peugeot vastavasisulise 
selgesõnalise loata on keelatud.

ALATI KASULIK

PEUGEOT BOUTIQUE
Suur valik Peugeot tarvikuid 
ja originaal-varustust, mis on 
mõeldud just sinu auto jaoks. 
Samuti leiad siit erinevaid Peugeot 
tooteid kingiks endale või teistele.

KLIENDI RAHULOLU UURING
Firma TNS EMOR võib sulle 
helistada paar päeva pärast töökoja 
külastust. Neile küsimustele vastates 
annad oma panuse Peugeot 
teenuste kvaliteedi parandamisele.

PEUGEOT INTERNET
Tutvu Peugeot kodulehega aadressil: 
www.peugeot.ee

Kui valid Peugeot’, saad oma käsutusse ka suure müügi- ja teenindusvõrgu, mille kvaliteetse teeninduse, 
müüdava varustuse ning pakutavate lisateenustega sa kindlasti rahule jääd. Sa võid olla alati kindel, et 
sind kuulab ära spetsialist, kes mõistab sinu vajadusi ja need ka tõhusalt täidab. Piisavalt põhjuseid, et 
alustada pikaaegset suhet.

MÜÜGI- JA TEENINDUSVÕRK 
NING TEENUSED

MEELERAHU TAGAMISEKS

 
 

TOOTJA GARANTII
Peugeot poolt paku tav kvaliteet: 
eelised müügivõrgus,  5-aastane 
tootja pikendatud garantii 
läbisõiduni 100 000km ja
12-aastane roostegarantii.

PEUGEOT ASSISTANCE
Kui satud Eu roopas (Euroopa 
Ühendus ja veel 12 riiki või 
territoriaalset üksust) viibides 
ootamatusse olukorda, võid 
helistada 24 tundi ööpäevas ja 365 
päeva aastas Peugeot Assistance’i.

PEUGEOT KINDLUSTUS
15% soodsam hind, Ifi kontoris 
pakutavast kasko tavahinnast.
Kahjukäsitlus on garanteeritud 
Peugeot´ ametlikes esindustes.
Asendusauto kaitse on hinna sees
Klaasid ja metsloomaga 
kokkupõrge omavastutuseta. 
Ööpäevaringne autoabi teenus.

PEUGEOT LIISING
• Paindlikud tingimused ja 

kiire vastus
• Liisingu vormis tamine Peugeot 

edasimüüja juures
• Soodustus Peugeot 

originaalvaruosadelt ja 
lisavarustuselt 5%.

PEUGEOT ORIGINAALVARUOSAD
Kõik Peugeot originaalvaruosad 
on läbinud ranged testid ja on 
seega kvaliteetsed, ohutud ning 
vastupidavad. Peugeot ametlikest
esindustest ostetud ja paigaldatud
originaalvaruosade garantii on 3
aastat või 100 000 km.


