UUS PEUGEOT 508
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Peugeot on hoidnud alati au sees kvaliteeti ja Prantsusmaa
tööstuse traditsioonilist leidlikkust. Rohkem kui kunagi
varem pühendub Peugeot täna elegantsete sõidukite
disainimisele, pakkudes juhile tunnetuslikku kogemust
ja viies sõitmise kõiki meeli rakendades täiesti uuele

tasemele. Alates ergonoomikast ja salongimaterjalidest
ning lõpetades ühenduvusega oleme üksikasjalikult
töötanud iga detailiga, et pakkuda veelgi intuitiivsemat
sõiduelamust.
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PEUGEOT 508 GT

« UUS PEUGEOT 508 TOETUB STIILINÜANSSIDELE, MIS
ON DISAINITUD MEIE VIIMASTELE IDEEAUTODELE,
SH “PEUGEOT EXALT” JA “PEUGEOT INSTINCT.” »
GILLES VIDAL,

PEUGEOT DISAINIDIREKTOR
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UUS PEUGEOT 508 GT

RADIKAALSELT SEDAAN.
Madala hoiakuga kere, hoogsate küljejoonte ning jõulise stiiliga
uus PEUGEOT 508 GT on vaimult elegantne ja uuenduslik. Uue
mudeli eksklusiivne PureTech 225 S&S EAT8 mootor tagab ülima
sõiduelamuse.
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RADIKAALSELT SEDAAN.
Uus PEUGEOT 508 GT radikaalselt kaasaegne sedaan, mis on silmapilkselt
äratuntav
tänu
agressiivsele
esiosale
ja
uhkele
maleruudulisele
kroomaktsendiga iluvõrele, mida ääristavad täis-LED(1) esituled. Disain on
selge, lihtne ja täiuslikult proportsionaalne, musklilise ja atleetliku profiili
ning trimmis vöökohaga, mis toovad sujuvalt esile kurvikad poritiivad.
(1) Olenevalt varustustasemest standard- või lisavarustus.
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VÕTKE KOHT SISSE PEUGEOT VÕRRELDAMATUS i-COCKPIT®-is.

AJATU KAASAEGSUS.

VÕTKE KOHT SISSE PEUGEOT i-COCKPIT®-is.
PEUGEOT i-Cockpit® pakub juhile kohandatavat ja mitmekülgset juhikeskkonda, mida
iseloomustavad kompaktne rool, seadistatav digitaalne näidikutepaneel(1)
ja 10-tolline kõrgresolutsiooniga puuteekraan(2).

Iga detail suurendab sõidumõnu. Uue PEUGEOT 508 GT salongis
on kasutatud ajatuid kvaliteetseid materjale. Standardvarustusse
kuuluvad nahkpolster(1) ja Alcantara®, perforeeritud täisnahaga
kaetud rool(1) ning Zebrano väärispuidust viimistlusega
armatuurlaud, uksepaneelid ja keskkonsool.
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(1) Seadistamiseks peab sõiduk seisma.
(2) Olenevalt varustustasemest standardvarustuses või puudub.

(1) Nahk ja teised materjalid: lisainfo saamiseks nahkpolstri kohta vaadake tehnilisi andmeid esinduses või PEUGEOT’ kohalikul kodulehel.
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PEUGEOT 508 GT

« UUE PEUGEOT 508 UNIKAALSETES JA IMETLUSVÄÄRSETES
PROPORTSIOONIDES PUUDUVAD IGASUGUSTEST
DISAINILIIALDUSED, MIS TAGAB AUTO ELEGANTSUSE. »
PIERRE-PAUL MATTEI,

UUE PEUGEOT 508 DISAINIJUHT
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UUS PEUGEOT 508 GT LINE

SÕNULSELETAMATU.

Uue PEUGEOT 508 GT LINE’ kaslaslik jõud ja veetlus on
silmatorkav – elegantsed jooned, rafineeritud disain ja
kõrgtehnoloogiline varustus, sh raamita tahavaatepeegel(1).
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Olenevalt varustustasemest standardvarustuses või puudub.

ENESEKINDEL ELEGANTS.
Eestvaates rõhutavad maleruuduline kroomaktsendiga iluvõre,
läikivmustad küljepeeglite katted ja uusima põlvkonna esituled
uue PEUGEOT 508 GT LINE-i veatuid ja jõulisi jooni.
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SÄRAVALT VALGE.

ALATI MÄRGATAV.

Parema nähtavuse päeval ja ööl tagavad iseloomulikud uue signatuuriga(1)
tuled, mis koosnevad automaatselt reguleeritava kõrgusega täis-LED
esituledest(2), LED esisuunatuledest ja staatilistest kurvituledest. Näete ise
ja olete nähtav igal ajal, tagades optimaalse juhtimise ja ohutuse.

PEUGEOT’ signatuurküünistega kolmemõõtmelised täis-LED
tagatuled(1) pakuvad lisafunktsiooni uste lukustamisel ja lukust
avamisel. Tulede valgustugevus sõltub ümbritsevast valgusest ja
muutub automaatselt, tagades veelgi parema nähtavuse.
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(1) Olenevalt varustustasemest standard- või lisavarustuses.
(2) See funktsioon kohandab automaatselt, lähtuvalt reisijate arvust ja pagasist, esitulede valgusvoo kõrguse, et vältida teiste juhtide pimestamist.

(1) Olenevalt varustustasemest standard- või lisavarustuses.
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PEUGEOT 508 ALLURE

« UUS PEUGEOT 508 KANNAB ENDAS KÕIKI
KAUBAMÄRGI TUGEVUSI – ATLEETLIKKUST,
ELEGANTSI JA UUENDUSLIKKUST. »
BERNARD HESSE,

PEUGEOT 508 BRÄNDI PROJEKTIJUHT
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UUS PEUGEOT 508 ALLURE

RAAMIST VÄLJAS.

Tagaosas rõhutab ideeautost PEUGEOT Instinct inspireeritud
läikivmust liist 3D-tagatulesid. Uue PEUGEOT 508 ALLURE pringi
tagaosa ja massiivsed tagatiivad toovad esile 18-tollised kahevärvilised
Hirone valuveljed.

Elegantne, stiilne ja atleetlik PEUGEOT 508 ALLURE on
inspireeritud kupeest, kuid sisaldab kõiki sedaani parimaid
omadusi. Juba esimestest pliiatsitõmmetest alates on
tähelepanu keskmes olnud optimeeritud proportsioonide
loomine uute tehnoloogiate kasutuselevõtu kaudu.

OTSUSTAVALT KAASAEGNE.
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AVATUD MAAILMALE.

KOMPROMISSITU TIPPTASE.

Ahmige endasse ümbritsevate maastike kogu ilu. Avatav
panoraamkatus(1) annab kõigile sõitjatele, ka taga istujatele,
ainulaadse lainurkvaate ümbritsevale maastikule.

Raamita küljeklaaside elegantsus on uue PEUGEOT 508
puhaste joonte täiuslik lisa. Sellise kompromissitu esteetika ja
kvaliteedi pakkumiseks rakendas disainimeeskond kogu oma
kogemustepagasi. Mõõtmiste, viimistluse ja täpse paigaldusega
tehti ära põhjalik töö, mille tulemusena on iga detail täiuslik.
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Olenevalt varustustasemest standardvarustuses või puudub.
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SALONG

« UUE PEUGEOT 508 SALONGI AVASTAMINE ON NAGU
SISENEMINE TEISE MAAILMA – ÜLLATAV, ORIGINAALNE
JA KVALITEETNE KESKKOND, MIS PAKUB ERGUTAVAT JA
VAISTLIKKU SÕIDUKOGEMUST. »
ANNA COSTAMAGNA,

UUE PEUGEOT 508 SISEKUJUNDUSE JUHT
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OLE MAAILMAGA ÜHENDUSES.
Kuvage oma nutitelefoni rakendused 10-tollisel kõrge
eraldusvõimega puuteekraanil(1) funktsiooni
(2)
Mirror Screen abil ja laadige nutitelefoni(3) keskkonsoolis.
Võite reisida muretult 3D-navigatsiooniseadmega(4),
millel on häältuvastus. PEUGEOT i-Cocpit® Amplify(4)
aitab salongivalgust sõidustiiliga sobitada tänu
aktiivsele vedrustuse juhtimisele.

(1) Olenevalt varustustasemest standardvarustuses või puudub.
(2) Olenevalt varustustasemest standard- või lisavarustuses. Mirror Screen kasutab nutitelefoni andmepaketti,
sealhulgas juurdepääsu veebile, ega tekita täiendavaid tasusid. Kasutajad ühendavad oma seadme autoga
USBjuhtme
abil. Funktsioon Mirror Screen töötab Android Auto eelseadistuse (Androidi nutitelefoniga pärast Android
Auto eelseadistatud rakenduse allalaadimist, kui sõiduk täielikult seisab), Apple CarPlay™ (iOS nutitelefon) või
MirrorLink® tehnoloogia (MirrorLink® rakendusega ühilduvate nutitelefonide) kaudu. Teie turvalisuse huvides
töötavad sertifitseeritud rakendused Android Auto, Apple CarPlay™ või MirrorLink® ainult siis, kui sõiduk
(vastavalt vajadusele) seisab või liigub. Sõiduki liikumisel blokeeritakse mõned rakendused.
Teatud tüüpi sisu, mis võib olla teie nutitelefonis tasuta ligipääsetav, võib vajada samaväärse tasulise eelseadistatud
sertifitseeritud rakenduse Apple CarPlay™, MirrorLink® või
Android Auto tellimist. Android Auto ja Apple CarPlay™ võivad olla hääljuhitavad. Vaata lähemalt: https://www.
peugeot.ee/et/teenused-ja-hooldus/online-teenused/mirror-screen.html
3) Olenevalt varustustasemest standard- või lisavarustuses – juhtmevaba laadimine
standardiga Qi ühilduvate seadmetega.
(4) Olenevalt varustustasemest standard- või lisavarustuses või puudub.
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ERILINE ISTUMISMUGAVUS.

Hi-Fi FOCAL® PUHAS HELI.

Täiusliku mugavuse eest igas olukorras on uue PEUGEOT 508 esiistmetele omistatud AGRmärgis(1) istmete ergonoomika ja seadistusvõimaluste(2) eest. Optimaalseks mugavuseks
on uus PEUGEOT 508 saadaval ka elektriliselt seadistavate ja mäluga istmetega. Lisaks
pakutakse istmesoojendusi ja 8 punktiga pneumaatilist massaažisüsteemi(3).

Kvaliteetne Hi-Fi FOCAL®-helisüsteem(1) uhkustab puhta ja täpse heli
edastamisega juhile, kes otsib tipptasemel helikvaliteeti. Uue PEUGEOT
508 helisüsteemi 10 kõlarit ja parimad akustilised tehnoloogiad tõstavad
autohelisüsteemi standardi uutesse kõrgustesse.
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(1) Aktion Gesunder Rücken (Saksamaa seljatervise assotsiatsioon). Olenevalt varustustasemest standard- või lisavarustuses.
(2) Istme kauguse, seljatoe kalde ja nimmetoe reguleerimine.
(3) Olenevalt varustustasemest standardvarustuses või puudub.

(1) Olenevalt varustustasemest standard- või lisavarustuses.
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VÄIKESED PANIPAIGAD PIKKADE REISIDE JAOKS.

LISARUUM PAGASILE.

Panipaiku on salongis arvukalt mitmesugustes kohtades. Ees istujate jaoks
on panipaigad uksetaskutes ning keskkonsooli sees ja all. Ka taga istujate
jaoks on panipaigad käeulatuses. Avastage kõik geniaalsed süsteemid uue
PEUGEOT 508 salongis.

Mahukas pakiruum(1) neelab alla kohvrid ja kogu pagasi ning on
ülimalt praktiline tänu eriti laiale laadimisavale. Uue PEUGEOT 508
varustuses on ka jalaviipega avatav tagaluuk(2), mis koos võtmeta
sisenemis- ja käivitusfunktsiooniga võimaldab avada tagaluugi
tagumise kaitseraua all jalga viibutades.
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(1) Pakiruumi maht = 487 liitrit. Pakiruumi mahtu saab suurendada, kui tagaistme seljatugi osaliselt või täielikult kokku klappida.
(2) Olenevalt varustustasemest standardvarustuses või puudub.
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SOORITUSVÕIME

« UUS PEUGEOT 508 PAKUB PIIRAMATUID SÕIDUELAMUSI,
KINDLUSTADES HINGEMATVA TULEMUSE! »
LAURENT BLANCHET,

PEUGEOT TOOTEDIREKTOR
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MINGE OMA TEED.
Uus PEUGEOT 508 naudib brändi kõige eesrindlikumaid
tehnoloogilisi saavutusi. Täpne juhitavus, võrratu roolitunnetus
ja eeskujulik teel püsivus tänu elektrooniliselt reguleeritavale
vedrustusele(1) annavad juhile rohkem liikumisvabadust ja
taaselustavad reisimisest saadava emotsiooni.

(1) Olenevalt varustustasemest ja mootorist standard- või lisavarustuses.
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KÕIKVÕIMALIK ABI.

VÕIMALUS NÄHA NÄHTAMATUT.

Rikkalikult varustatud(1) uus PEUGEOT 508 pakub brändi uusima
põlvkonna juhiabisüsteeme(2), mis suurendavad turvalisust, abistavad juhti
manööverdamisel ja aitavad paremini mõista ning ette näha keskkonna- ja
teetingimusi.

Öösel või kehva nähtavuse korral tuvastab infrapuna
öövaatlusseade Night Vision(1) jalakäija või metslooma sõiduki
ees, suurendades sõiduohutust. Hoiatus kuvatakse digitaalsel
näidikutepaneelil juhi vaateväljas ning kõlab hoiatussignaal.
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(1) Olenevalt varustustasemest standard- või lisavarustuses või puudub: 6 turvapatja, ABS, ESP, infrapuna-öövaatlusseade, mitmefunktsiooniline kaamera esiklaasi ülaosas, 12
ultraheliandurit, radar ja 2 180° videokaamerat.
(2) Olenevalt varustustasemest standard- või lisavarustuses või puudub.

(1) Olenevalt varustustasemest standardvarustuses või puudub.
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ENNETAV TURVALISUS.

SÕIDA AUTONOOMSELT.

Turvapakett Safety Pack(1) lubab rahulikku sõitu maanteel.
Pakett sisaldab hädapidurdussüsteemi Active Safety Brake koos pikivahe hoiatusega, aktiivset sõidurajalt lahkumise
hoiatussüsteemi (kaasa arvatud teeääred) ja kiiruspiirangumärkide tuvastust koos piirkiiruse soovitusega.
Turvapakett Safety Plus Pack(2) pakub veelgi enam turvasüsteeme, näiteks aktiivne pimenurga jälgimise süsteem,
juhi tähelepanu hajumise hoiatus, kaugtuleassistent ning liiklusmärkide laiendatud tuvastus.

Drive Assist Plus Pack(1) võimaldab juhtida uut PEUGEOT 508 poolautonoomselt.
Kasutades esipõrkerauas asuvat radarit ja kaamerat esiklaasi ülaosas kohandab
Stop & Go-funktsiooniga adaptiivne püsikiiruse hoidja sõiduki kiiruse eessõitja
kiiruse järgi, säilitades püsiva pikivahe. Süsteem töötab koos sõidurajal hoidmise
abisüsteemiga, mis hoiab sõidukit juhi valitud asukohas.
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(1) Standardvarustus
(2) Olenevalt varustustasemest standard- või lisavarustuses või puudub.

(1) Olenevalt varustustasemest standard- või lisavarustuses või puudub.
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KOMPROMISSITU SÄÄSTLIKKUS.

SUJUVAD KÄIGUVAHETUSED.

Uue PEUGEOT 508 jõuallikaks on Euro 6.2 nõuetele vastavad uusima põlvkonna PureTech and
BlueHDi(1) mootorid. Valikus on kaks täiesti uut 1,6 l PureTech bensiinimootorit.
Diiselmootoreid on saadaval kolm: 1,5-liitrine ja 2,0-liitrised BlueHDi mootorid.

Uus EAT8 automaatkäigukast(1) on sama säästlik kui manuaalkäigukast ning tagab
kiired ja sujuvad käiguvahetused tänu uuele süsteemile Shift and Park by Wire(2)
ja rooli taga asuvatele käiguvahetushoobadele.
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(1) EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): uus 8-käiguline automaatkäigukast.
(2) Elektriliselt juhitav käigukast.

(1) BlueHDi mootorid on varustatud valikulise katalüütilise redutseerimise tehnoloogiaga. Lisateave PEUGEOT’ kohalikult kodulehelt.
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PIKAAJALINE INVESTEERING.
Julgete joonte ja radikaalse stiiliga PEUGEOT 508 disainiti
asjatundjate vajaduste järgi ja seda eeskätt kasutuskulusid silmas
pidades. Uue Peugeot 508 suurepärane disain, viimistluskvaliteet
ja vastupidavus on sihitud sõiduki jääkväärtuse suurendamisele.
Sõiduki varustus, kasutatud materjalid ja mootorid valiti
kõrgeimate standardite kohaselt, eesmärgiga vähendada kulusid
hooldusele ja kütusele. Ühtlasi on uus PEUGEOT 508 varustatud
kaubamärgi uusima põlvkonna juhiabisüsteemidega, et aidata
juhil sõitu täielikult kontrollida.
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KOHANDAMINE

« UUE PEUGEOT 508 SALONG LAUSA KUTSUB REISIMA.
SISUSTUSDETAILIDE JA KATTEMATERJALIDE KVALITEET
NING HOOLIKALT VALITUD VIIMISTLUS LOOVAD SÕITJATELE
PEENE, RAFINEERITUD NING KAASAEGSE ÜMBRUSE. »
BENOÎT MORIN,

PEUGEOT VÄRVI JA VIIMISTLUSDISAINI JUHT
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3

MATERJAL LOEB.
Koostage ise oma sõiduk ja suurendage
heaolutunnet valides kvaliteetsete ja ajatute
viimistlusdetailide ning kattematerjalide(1)seast
see õige. Sisenege sõidukisse, sulgege uks ja
lõdvestuge.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Tume tekstiilsisu LOSANGE
Tamsi TEP/tekstilinė apdaila BRUMEO
Hele TEP/tekstiilsisu EVRON
Tume TEP/tekstiilsisu BELOMKA
Must nahksisu Claudia Mistral  
Hele nahksisu Claudia Guérande
Must täisnahksisu Nappa Amloz  
Punane täisnahksisu Nappa Amloz
Tume Alcantara sisu GRAMLOZ
2

1

6
(1) Olenevalt varustustasemest standard- või lisavarustuses või puudub. Nahk ja teised materjalid: lisainfo
saamiseks nahkpolstri kohta, vaadake tehnilisi andmeid esinduses või PEUGEOT’ kohalikul kodulehel.

5

44

45
9

ERIVÄRVID:

Valge Nacré

Punane Ultimate

Hall Hurricane(1)

Valge Banquise

VÄRVIVALIK .
Valige kuue metallikvärvi (sh uus sädelev sinine Celebes Blue),
kahe mittemetallikvärvi ja kahe PEUGEOT 508 erivärvi (valge
Nacre ja punane Ultimate) hulgast oma uuele sõidukile sobiv.

TAVAVÄRVID:

METALLIKVÄRVID:

Hall Artense

Hall Platinum

Hall Smart

Must Perla Nera

Sinine Encre

Sinine Celebes

LIHTSALT SÄRA .
Uue PEUGEOT 508 lõpliku välisilme annavad matid või
läikivad alumiiniumveljed, kokku 7 kohandatud mudelit(1).

(1) Olenevalt varustustasemest standard- või lisavarustuses või puudub
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16” BANDON

(1) Standardvärv

16” CYPRESS

17” MERION

17” MERION

(kahevärvilised,
teemantlõikega)

18” HIRONE

(kahevärvilised, teemantlõikega,
viimistlus Grey Dust )

18” SPERONE

(kahevärvilised,
teemantlõikega)

19” AUGUSTA

(kahevärvilised,
teemantlõikega)
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2

3

1

1

4

2

LISAVARUSTA OMA SÕIT.

508 LIFESTYLE.

Uuele PEUGEOT 508-le on saadaval lai valik aktiivse eluviisiga juhi vajadusi rahuldavat transpordi-,
turva- ja mugavusvarustust ning mutimeedialahendusi.

Lugege lisa PEUGEOT Design Lab’i eksklusiivse nahk(1) ja Alcantara® kollektsiooni kohta,
mis koosneb kaasaegsetest ja elegantsetest reisikottidest ja nahast toodetest,
mis on inspireeritud uue PEUGEOT 508 maailmast. Kogu PEUGEOT Lifestyle’i valik
on saadaval: https://boutique.peugeot.com/
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1. Riidepuu peatoel
2. Veluurmattide komplekt
3. Pakiruumi võrk
4. Porikummid esiratastele

1 . Juhtmevabad FOCAL®-kõrvaklapid, mille on disaininud PEUGEOT Design Lab
2 . Reisitarbed
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MÜÜGI- JA TEENINDUSVÕRK
NING TEENUSED
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.

MEELERAHU TAGAMISEKS
TOOTJA GARANTII
Peugeot poolt pakutav kvaliteet:
eelised müügiv.rgus, 5-aastane
tootja pikendatud garantii
läbisõiduni 100 000km ja
12-aastane roostegarantii.

PEUGEOT ASSISTANCE
Kui satud Euroopas (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 ORIGINAALVARUOSAD
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.

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

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.

SINU RÕÕMUKS
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.

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 jätkuva 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.
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