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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 SW GT

UUS PEUGEOT 508 SW GT

TÕ S I N E U N I V E R S A A L .
Uuest PEUGEOT 508 SW GT mudelist kiirgab sportlikult nõtke, jõulise väljanägemisega,
kindla käega disainitud ja 19-tolliste velgedega väga modernse, varjamatult atleetlikku
elegantsi tunnetust. Täiustatud dünaamiline teelpüsivus, ainukordse PEUGEOT
i-Cockpit® juhikoht ja tipptehnoloogiline varustus kõnelevad senisest veelgi sügavamast
juhtimiselamusest.

6

Igas elemendis väljapeetud ja madaldatud kerekuju kõnelevad uue PEUGEOT 508 SW GT sportlikust iseloomust,
mida rõhutavad veelgi kroomviimistlusega kaksikotsaga summutitoru ja voolujooneline kapott. Esiosas toovad
masina isikupära esile selle kroomkaetud, ruudulipu disainiga iluvõre, mis läheb sujuvalt üle täis-LED esituledeks
koos raamiefekti loovate, isikupärase joonega päevasõidutuledega.
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A I N U K O R D N E P E U G E O T i - C O C K P I T ®.
Enneolematult elegantse disainiga ja dünaamiline PEUGEOT i-Cockpit® uues kuues
lausa kutsub sõidule. Kompaktse, ülihästi kätte istuva rooliga, digitaalse, personaalsete
seadistustega, pilku teelt pööramata jälgimist võimaldava näidikuteplokiga ja 10’’, HD
puuteekraaniga(1) PEUGEOT i-Cockpit® pakub konkurentsitult parima ergonoomilisuse
ja sõiduelamuse. Sõiduki juhtfunktsioonidele ühe liigutusega juurdepääsu võimaldavad,
klaveriklahvidena paiknevad lülitid kutsuvad taasavastama puudutamisest
saadavat rõõmu.
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(1) Põhivarustuses, saadaval lisavarustusena või pole olenevalt mudeliversioonist saadaval.

Võtke sisse koht uue PEUGEOT 508 SW GT mudeli modernses, rafineeritud salongis. Uue PEUGEOT 508 SW
GT mudeli originaalsete, ajatute materjalidega viimistletud sisu põhivarustusse kuulub täisnahk(1) ja Alcantara®
katted, rool on kaetud perforeeritud täisnahaga(1) ning armatuurlaud, uksepaneelid ja keskkonsool on viimistletud
Zebrano puiduga. Viimistlus- ja polsterduse materjalide valikule ja nende kombinatsioonidele on pööratud erilist
tähelepanu eesmärgiga muuta iga sõit diskreetses luksuses veedetud kvaliteetajaks.

(1) Nahk ja muud materjalid: rohkem teavet nahksisu kohta leiate tehnilistest spetsifikatsioonidest, mis on saadaval lähimast müügiesindusest ja leitavad PEUGEOT, teie riigi veebilehelt.
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PEUGEOT 508 SW GT LINE
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UUS PEUGEOT 508 SW GT LINE

KASSLASLIK ESTEETIKA.
Uue PEUGEOT 508 SW GT Line mudeli juures torkavad esmalt silma selle jõulisus ja
kasslaslik esteetilisus. Selle murranguline disain hõlmab atleetlikku profiiljoont jõulise,
madaldatud siluetiga, mida rõhutavad läikivmustad aknaümbrised ja katusereelingud.
Juhikoha funktsionaalsust suurendavad tipptehnoloogiline varustus nagu ‘raamita’(1)
isetumenev tahavaatepeegel ja mugavust lisab Premium-klassi atribuutika, mille hulgas
näiteks perforeeritud täisnahast rool(2) kroomitud võrude ja GT Line embleemiga.
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(1) Raamita tahavaatepeegel.
(2) Nahk ja muud materjalid: rohkem teavet nahksisu kohta leiate tehnilistest spetsifikatsioonidest, mis on saadaval lähimast müügiesindusest
ja leitavad PEUGEOT, teie riigi veebilehelt.

Uue PEUGEOT 508 SW GT Line aerodünaamiline ‘universaal(1) keretüüp annab autole sihvaka ja
sujuvajoonelise väljanägemise. Sõiduki disain on puhas, lihtne ja täiuslikult tasakaalustatud. Jõulise,
sportlikku profiili ja skulptuurset küljejoont rõhutavad veelgi masina dünaamilised kaarjad tiivad.

(1) Kere tüüp, mille korral läheb kere katusejoon sujuvalt üle tagaosaks.
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S Ä R A V A LT V A L G E .
Margikohane, äratuntavalt iseloomulik tulede signatuur(1) tagab hea nähtavuse sõitmisel ja annab
sõidukile nägusa väljanägemise, nii päevasel ajal kui ka pimedas, süsteemi hõlmates muuhulgas täis
LED, automaatse kõrguse korrigeerimise funktsiooniga esitulesid(2), pööramisfunktsiooni ja eesmisi LED
suunatulesid. Suurema ohutuse tagamiseks on teile tagatud alati hea nähtavus ja ühtviisi olete te ise
hästi nähtav.
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(1) Standard- või lisavarustus sõltub varustustasemest.
(2) See funktsioon korrigeerib automaatselt tulede valgussõõri kõrgust vastavalt sõiduki koormatusele nii, et teie tuled ei häiriks teisi teel liiklejaid.

Tagatulede valgusjoone keskmes on täis LED 3D ‘küüniseefektiga’ tuled (1) koos dünaamilist liikumist
jäljendavalt süttivate ja kustuvate tuledega sõiduki lukustamisel ja avamisel. Tulede valgusteravust
reguleeritakse automaatselt vastavalt ümbritseva valguse muutumisele, suurendades seeläbi sõiduki
nähtavust nii päevasel ajal kui ka pimedaajal.

(1) Standard- või lisavarustus sõltub varustustasemest.
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PEUGEOT 508 SW ALLURE
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UUS PEUGEOT 508 SW ALLURE

K O M P R O M I S S I T U LT M O D E R N N E .
Uue PEUGEOT 508 SW ALLURE mudeliversiooni jõuline kuid sujuv disain ei jäta kedagi
külmaks. Kupeedest inspireerituna kiirgab see kupeele omast elegantsi ja sportlikkust,
Premium-klassi universaali ruumikuse osas seejuures järeleandmisi tegemata. Alates
esimesest eskiisidest(1) on keskendutud optimeeritud proportsioonide leidmisele ka kõige
väiksemates detailides.
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(1) Eskiis.

Tagaosas on uue PEUGEOT 508 SW ALLURE mudeli toekalt musklis konstruktsioon harmooniliselt
kooskõlas masina voolujoonelise kontseptsiooniga, mida rõhutavad veelgi tiibade eriti kurvikad
kumerused. Läikivmusta värvi riba toonitab tulede 3D efekti, mis on otseselt inspireeritud PEUGEOT
Instinct ideeautost, võimendades veelgi kontrasti kroomitud, kahe trapetsikujulise summutiotsaga.
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TÄ I S U L I K K U S I G A S E L E M E N D I S .

JA MAAILM ON VALLA .

Uue PEUGEOT 508 SW mudeli nägusal, rõhutatult sihvakal ent madala keskmega keredisainil on oma
osa raamita uste elegantsil. Selle eesmärgi saavutamiseks rakendas disainerite meeskond kompromissitu
esteetilisuse ja kvaliteedi saavutamiseks kogu oma oskusteabe. Erilist tähelepanu pöörati töös
proportsioonidele, koostele ja viimistlusele, mis andis tulemuseks selle, et igal detailil on oma kindel osa
saavutatud täiuslikkuses.

Ahmige endasse teid ümbritsevate maastike ilu. Avatav klaaskatus(1) avab kõikidele reisijatele, seal hulgas
tagaistmel viibijatele, avara vaate ümbritsevale maastikule ja täidab reisijateruumi rohke valgusega.
Reisijateruumi lae viimistlusega perfektselt ühilduv päikese varikate pakub teile ühelt poolt kaitset liialt
intensiivseks muutunud päikesekiirguse eest ja võimaldab teiselt poolt rahustava, vaigistatud miljöö
loomise reisijateruumis.
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(1) Saadaval lisavarustusena või pole olenevalt mudeliversioonist saadaval.
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INTERJÖÖR
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Ü H E N D U V U S O L E N E M A T A O L U K O R R A S T.
Kuvage oma lemmikud ühilduvad rakendused 10-tollisele, HD mahtuvuslikule puuteekraanile(1),
tuginedes selleks Mirror Screen funktsiooni(2) kasutamisele ja laadige oma nutitelefoni(3) keskkonsoolil.
Hääljuhtimisega varustatud, 3D navisüsteem(4) võimaldab teile palju muretuid sõite. Aktiivvedrustus(1)
ja Peugeot i-Cockpit® Amplify(4) funktsioon võimaldavad teile miljöö reisijateruumis ja sõidurežiimi
kohandamise vastavalt tujule.
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(1) Põhivarustuses, saadaval lisavarustusena või pole olenevalt mudeliversioonist saadaval.
(2) Standard- või lisavarustus sõltub varustustasemest. Mirror Screen kasutab nutitelefoni, kõnekava nõudvaid registreerimisandmeid, seal hulgas Internetiühendust, ning selle
kasutamisega täiendavaid registreerimiskulusid ei kaasne. Kasutajad ühendavad seadme USB ühendusega. Mirror Screen funktsioon toimib Android Auto (Android OS nutitelefonidel
pärast Android Auto rakenduse allalaadimist nutitelefoni, kui sõiduk on paigal), Apple CarPlay™ (iOS nutitelefonid) või MirrorLink® tehnoloogia (MirrorLink® ühilduvusega nutitelefonid)
üleselt. Teie turvalisuse huvides toimivad Android Auto, Apple CarPlay™ või MirrorLink® sertifitseeritud rakendused üksnes seisva sõiduki korral, toimides sõiduki liikumisel üksnes
rakenduse poolt pakutava otstarbekohase toe olemasolu korral. Liikumisel on mõned rakenduse funktsioonid blokeeritud. Teatavate, teie nutitelefonis tasuta sisutüüpide korral tuleb teil
registreerida end vastava, Apple CarPlay™, MirrorLink® või Android Auto poolt sertifitseeritud tasulise rakendusega. Android Auto ja Apple CarPlay™ võivad olla hääljuhitavad. Lisateave:
http://www.peugeot.fr/services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html.
(3) Lisavarustuses või mittesaadaval, sõltuvalt versioonist - juhtmevaba laadimine Qi standardiga ühilduvate seadmetega
(4) Põhivarustuses, saadaval lisavarustusena või pole olenevalt mudeliversioonist saadaval.
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ISTMETE ERGONOOMIA.

H i - F i F O C A L® P U H T A H E L I J A O K S .

Täiusliku mugavuse tagamiseks igas olukorras on uus PEUGEOT 508 SW mudel varustatud ergonoomiat
ja istme väljareguleerimise seadistusvahemikke(2) kinnitava AGR sertifikaadiga(1) istmetega juhikohal
ja juhi kõrvalistuja kohal. Optimaalse mugavuse saavutamiseks on uus PEUGEOT 508 SW mudel saadaval
elektriliselt seadistatavate ja asendimäludega istmetega. Ühtviisi on istmed varustatud istmesoojenduse
ja kogu selja, kaheksa õhktasku toimel funktsioneeriva massaažisüsteemiga(3).

Tipptasemel helikvaliteedist lugu pidavate juhtide jaoks täidab Hi-Fi FOCAL®(1) kõrgklassi
helisüsteem sõiduki puhta ja täpse taasesitusega heliga. Kümne kõlariga ja parimate
helisüsteemidega varustatud uus PEUGEOT 508 SW mudel viib Hi-Fi audioelamuse sõidukis
uuele tasemele.
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(1) Aktion Gesunder Rücken (Saksamaa seljatervishoiu ühing). Standard- või lisavarustus sõltub varustustasemest.
(2) Istmekauguse, istme seljatoe kalde ja nimmetoe reguleerimine.
(3) Võimalikud on viis massaažiprogrammi. Saadaval lisavarustusena või pole olenevalt mudeliversioonist saadaval.

(1) Standard- või lisavarustus sõltub varustustasemest.
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NUTIKAD PANIPAIGAD.

FUNKTSIONAALNE PAGASIRUUM.

Uue PEUGEOT 508 SW mudeli reisijateruumis leidub hulgaliselt nutikaid panipaiku. Salongi esiosas on
esiuste ruumikad ja funktsionaalse kujundusega panipaigad kombineeritud praktiliste panipaikadega
asjade ärapaigutamiseks keskkonsoolis ja selle ümber. Ühtviisi on kergesti ligipääsetavad ka tagaistmetel
reisijate asjad. Salongi ruumiressurssi ja paljusid asjade ärapaigutamise võimalusi reisijateruumis
optimaalselt ärakasutav uus PEUGEOT 508 SW pakub nii innovaatilisi võimalusi kui ka uusi sõiduelamusi.

Suure mahutavusega pagasiruum(1) võimaldab nii kohvrite kui ka muu pagasi vaevatu laadimise ning
asjade muretuks vedamiseks on pagasiruum varustatud praktiliste relsside ja kõrge koormavõrguga(2).
Oma madala laadimislävega ja erakordselt laias ulatuses avaneva pagasiruumi luugiga iseloomustab
seda masinat muljetavaldavalt suur ja erakordselt hõlpsalt juurdepääsetav laadimisruum. Uus Peugeot
508 SW mudel on ühtviisi saadaval veel ka nutika, elektrilise käed-vabad funktsiooniga tagaluugiga(3),
mis kombineerituna Peugeot Open and Go võtmevaba sisenemise ja käivitamise süsteemiga võimaldab
juhile pagasiruumi luugi avamise ja sulgemise lihtsalt jalaliigutusest tagapamperi all.
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(1) Pagasiruumi mahutavus = 530 liitrit pagasiruumi katte all ja kuni 1 780 liitrit tagaistmete kokkuliigendamise korral.
(2) Standard- või lisavarustus sõltub varustustasemest.
(3) Saadaval lisavarustusena või pole olenevalt mudeliversioonist saadaval.
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SOORITUSVÕIME

30
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ERAKORDNE TEELPÜSIVUS.
Uus PEUGEOT 508 SW mudel on varustatud kõige uuema tipptehnoloogiaga. Uus
mudel pakub senisest suuremat sõiduelamust, oma aktiivvedrustuse(1) tuleneva täpse
manööverdatavusega, vahetu roolitunnetusega ja eeskujuliku teelpüsivusega.
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(1) Aktiivvedrustus võimaldab juhil valida ühe kolmest sõidurežiimist vedrustuse erinevatel jäikusseadistustel: harilik, mugavus või sport.
Standardvarustuses, valitav või mittesaadaval, sõltuvalt versioonist.

PEUGEOT’ i-Cockpiti kompaktne ja käepärane, hea haarduvuse pakkuv rool tagab
täpse roolitunnetuse, et masin oleks kindlalt juhi kontrolli all. Uue PEUGEOT 508 SW
mudeli juures on leitud parim kombinatsioon teelpüsivusest ja manööverdatavusest.
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H I -T E C H V A R U S T U S .

P A R E M Ü L E V A A D E T O I M U V A S T.

Uus PEUGEOT 508 SW on varustatud suurel hulgal kõrgtehnoloogiliste seadmetega(1), seal hulgas
uusimate Peugeot juhiabisüsteemide(2) põlvkonnaga, mis lisavad ohutust, abistavad teid manöövrite
sooritamisel ja annavad teile parema ülevaate sõiduki ümbruses toimuvast ja teeoludest ning ennetada
ootamatusi.

Pimedaajal või halva nähtavuse tingimustes lisab sõidule turvalisust ‘Night Vision’(1) infrapuna
öökaamera süsteem, mis tuvastab takistuste, seal hulgas jalakäijate ja loomade olemasolu
sõiduki ees väljaspool esituledega valgustatud ala. Pilt kuvatakse teie vaatevälja pilku teelt
pööramata jälgimist võimaldavale digitaalsele näidikuteplokile ja kuuldavale tuleb helisignaal
teie tähelepanu äratamiseks.
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(1) Põhivarustuses, saadaval lisavarustusena või pole olenevalt mudeliversioonist saadaval: kuus õhkpatja, ABS, ESP, infrapuna kaamera, multifunktsionaalne
kaamera tuuleklaasi ülaosas, 12 ultraheli andurit, pamperile paigaldatud radar ja kaks 180° kaamerat asukohaga sõiduki esiosas ja tagaosas.
(2) Põhivarustuses, saadaval lisavarustusena või pole olenevalt mudeliversioonist saadaval.

(1) Night Vision parema nähtavuse tagamiseks pimedaajal. Saadaval lisavarustusena või pole olenevalt mudeliversioonist saadaval.
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SUUREM OHUTUS.

P O O L E N I S T I I S E J U H T I V.

Safety Pack(1) varustusse kuuluvad juhiabisüsteemid võimaldavad teile muretu liiklemise teel olles.
See varustus hõlmab Active Safety Brake hädaabipidurduse süsteemi koos Distance Alert pikivahe
hoiatusega, Active Lane Departure Warning sõidurajalt soovimatu kõrvalekaldumise hoiatusega
(sealhulgas teeperved) ja Speed Limit Sign Recognition kiiruspiirangute äratundmise ning soovitusega.
Safety Plus Pack(2) varustuspakett hõlmab täiustatud ohutusvarustust, seal hulgas surnud nurga
jälgimise süsteem, juhi tähelepanu tõstmise vajaduse hoiatus, automaatse lülitusega esituled ja
liiklusmärkide äratundmise täiustatud funktsioon ootamatuste ärahoidmiseks.

Drive Assist Plus Pack(1) täiendatud juhiabide paketiga on teie uus PEUGEOT 508 SW poolenisti
isejuhtiv. Esipamperi keskmes paikneva radari ja tuuleklaasi ülaosas paikneva kaamera abil
kohandab ‘kohanduv püsikiiruse hoidja koos Stop & Go funktsiooniga’ automaatselt teie
sõiduki liikumiskiiruse vastavaks eessõitva sõiduki kiirusele püsiva pikivahe hoidmiseks. See on
kombineeritud sõidurea hoidmise abisüsteemiga, mis hoiab sõiduki juhi poolt valitud sõidujoonel.
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(1) Põhivarustuses.
(2) Põhivarustuses, saadaval lisavarustusena või pole olenevalt mudeliversioonist saadaval.

(1) Põhivarustuses, saadaval lisavarustusena või pole olenevalt mudeliversioonist saadaval.
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TÕ H U S A D M O OTO R I D.

INTUITIIVNE JUHTIMINE.

Uus PEUGEOT 508 SW mudel on varustatud viimase põlvkonna PureTech ja BlueHDi mootoritega, mis vastavad
Euro 6 standardi normidele. Valikus on kaks bensiinimootorit, mis põhinevad 1,6-liitrisel PureTech mootoril.
Valikus on neli diiselmootorit, mis põhinevad 1,5-liitrisel ja 2,0- liitrisel BlueHDi mootoril.

Uus, manuaalkäigukastiga sama tõhus EAT8 automaatkäigukast(1)
tagab uue ‘Shift and Park by wire’(2) elektroonilise käiguvahetussüsteemi
toimel ja käikude vahetamisel roolisambal paiknevatest labadest kiired
ja märkamatud käiguvahetused.

KÜTUSEKULU JA CO2 HEITMEKOGUSED
• WLTP väärtused(1): Kütusekulu 4,9 kuni 7,8 WLTP kombineeritud tsükli korral, 6,0 kuni 10,5 madalatel kiirustel, 5,0 kuni 7,7 keskmistel kiirustel, 4,3 kuni 6,6 suurtel kiirustel ja
5,0 kuni 7,8 eriti suurtel kiirustel (l/100km) - WLTP CO2 heitmekogused (kombineeritud tsükli korral): 129 kuni 175 (g/km)
(1) Esitatud kütusekulu ja CO2 heitmekoguste arvväärtused vastavad WLTP kontrollimisele (EL määrus 2017/948). Alates 1 septembrist 2018 a antakse uutele sõidukitele tüübikinnitus
müügiks põhinevalt ülemaailmselt ühtlustatud sõiduautode testimise protseduurile (WLTP), mis seisneb uues ning täpsemalt tegelikkust kajastavale testimise protseduurile kütusekulu ja CO2
heitmete mõõtmiseks. See WLTP protseduur vahetab täiemahuliselt välja seni testimiseks kasutatud protseduuri Euroopa uus sõidutsükkel (NEDC). Põhjusel et testimise tingimused vastavad
täpsemalt tegelikule kasutamisele, on WLTP protseduuriga mõõdetud kütusekulu ja CO2 heitmekoguste näitajad sageli suuremad, kui NEDC protseduuriga mõõdetud näitajad. Kütusekulu ja
CO2 heitmekoguste väärtused võivad varieeruda olenevalt sõiduki varustustasemest, lisavarustusest ja sõidukile paigaldatud rehvide tüübist. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma
müügiesindusega. Rohkem teavet leiate muuhulgas veel ka oma riigi PEUGEOT veebilehelt.
• NEDC väärtused(2): Kütusekulu 3,9 kuni 5,7 NEDC kombineeritud tsükli korral, 3,5 kuni 4,7 maanteel ja 4,4 kuni 7,5 linnatsükli korral (liitrit/100km) - NEDC CO2 heitmekogused (kombineeritud
tsükli korral): 101 kuni 132 (g/km)
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(2) Esitatud kütusekulu ja CO2 heitmekoguste väärtused on leitud vastavalt ülemaailmselt ühtlustatud sõiduautode testimise protseduurile WLTP (EL määrus 2017/948) ning asjaomased
väärtused on teisendatud tagasi NEDC näitajateks eesmärgiga võimaldada võrreldavus teiste sõidukitega. Värskeima teabe saamiseks võtke ühendust lähima müügiesindusega.
Nimetatud väärtuste juures ei ole arvestatud konkreetset kasutust ega sõidutingimusi, sõiduki varustustaset ega lisavarustust ning need võivad varieeruda sõltuvalt rehvide mõõtudest.
Rohkem teavet ametliku kütusekulu ja CO2 heitmekoguste väärtuste kohta leiate praktilisest käsiraamatust pealkirjaga „Suunised uute sõiduautode kütusekulude ja CO2 heitmekoguste
kohta”, mis on tasuta saadaval kõikides müügiesindustes või Prantsusmaa Keskkonna- ja Energeetika Agentuurist (ADEME) - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(Väljaandja, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ning leitavad internetist veebilehelt aadressil www.peugeot.ee.

(1) EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) 8-käiguline automaatkäigukast: uus kaheksakäiguline automaatkäigukast.
(2) Elektrooniline käiguvahetus.
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PIKAAJALINE INVESTEERING.
Oma kompromissitult kaasaegse disainiga kombineerituna muljetavaldavate
sõiduomaduste ja suure pagasiruumiga on uus PEUGEOT 508 SW mudel töötatud
välja täpselt äriklientide vajadusi silmas pidades. Uue PEUGEOT 508 SW mudeli kogu
omamiskulu ja selle järelturuväärtuse kasuks räägivad masina suurepärane disaini,
koostekvaliteet ja vastupidavus.
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Materjalide, mootorite ja varustuse valikule laienevad kõrged standardid aitavad
hoida madalatena nii korraliste hoolduste kui ka ekspluatatsioonikulud. Lisaks
abistab juhti sõitmisel Peugeot’ poolt väljatöötatud, viimase põlvkonna tehnoloogial
põhinev tehnika.
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KONFIGURATSIOON
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4

8

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.
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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
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ERIVÄRVID:

Valge Nacré

Punane Ultimate

Hall Hurricane(1)

Valge Banquise

VIIMANE LIHV.
Tehke oma värvivalik kuue metallikvärvi valiku hulgast, kuhu
kuuluvad uus läikega sinine Celebes Blue, kaks tavavärvi
ja kaks erivärvi, valge Nacre ja Ultimate punane. Andke
masina väljanägemisele veel viimane lihv mattvärvi või
läikega valuvelgedega lisavarustuse hulgast, kust leiate
seitse erinevat mudelit(1).

TAVAVÄRVID:

(1) Põhivarustuses, saadaval lisavarustusena või pole olenevalt mudeliversioonist saadaval.

METALLIKVÄRVID:

Hall Artense

Hall Platinum

Hall Smart

Must Perla Nera

Sinine Encre

Sinine Celebes

(1) Standardvärv
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16” BANDON

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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1

2
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3

2

TARVIKUD.

508 SW LIFESTYLE.

Uus PEUGEOT 508 SW on saadaval just teie aktiivseks elustiiliks vajalike transpordi-, kaitse- ja
mugavusvarustusega ning multimeedia lahendustega. Tutvuge tarvikute valikuga:
https://www.peugeot.ee/et/teenused-ja-hooldus/lisavarustus/508-sw.html

PEUGEOT Design Lab poolt disainitud, uue PEUGEOT 508 SW mudeli
maailmast inspireeritud, moekas ja elegantne pagasi kollektsioon.

1. Jalgrattaraam paigaldamiseks haakeseadmele
2. Katuseraami risttalad
3. Pikk suusaboks

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 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.

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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