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NYE 508, 508 SW 
OG 508 RXH
Nye Peugeot  508, 508 SW og 508 RXH har en sikker og moderne stil. Den nye vertikale grillen, 
med Peugeot-løvesymbolet i midten, gjør utseende maskulint og robust.  

Elegant design er også stikkordet for interiøret. Materialene som brukes og vekten som er lagt på finish 
gir atmosfære og komfort av topp kvalitet. Nytt teknologisk utstyr gir enda bedre sikkerhet. 

Og for enda større kjøreglede er 508-modellene utstyrt med motorer av siste generasjon som
kombinerer kjøreegenskaper og effektivitet. 



DESIGN MED KARAKTER
Nye 508 har en dynamisk design, med en stram, strømlinjeformet silhuett, og nye koder for en bil
beregnet på lange reiser.  

Grillen er mer moderne enn tidligere. Den har fått en vertikal design med Peugeot-løvesymbolet i midten,
under et mer horisontalt panser. Lyssignaturen fremheves også takket være Full LED*-teknologien.  

Dersom du velger en 508 GT, er du garantert store øyeblikk takket være det rike standardutstyret. Bilens
interiør gir ypperlig komfort, og den utvendige eleganse understreker en eksepsjonell oppbygging.  

*100 % LED (lysemitterende dioder), standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.



UTSEENDE MED KARAKTER
Nye Peugeot 508 har også fått ny stil bak. Den nye støtfangeren er robust og elegant, 
og strukturerer karosseriet samtidig som den bedrer beskyttelsen.

Baklysene er plassert på en horisontal linje, sett både fra siden og rett bakfra. 
Den opalskimrende røde fargen fremhever bilens teknologiske karakter.



SOM SKAPT FOR VEIEN
Med sine rene og slanke linjer er 508 SW en sober og elegant bil. Det horisontale panseret og den
vertikale grillen, med Peugeot-løvesymbolet i midten, understreker den smakfulle stilen som kjennetegner
den nye Peugeot-stasjonsvognen. 

Bak rattet på den nye 508 SW vil du riktig kunne nyte Peugeots knowhow når det gjelder kjøreegenskaper.
Det spesielle hjulopphenget gir eksemplarisk komfort og dynamiske ytelser.

I GT-versjon byr 508 SW på topp ytelse, dynamisk akselerasjonsevne og ypperlig støyisolasjon.



UNIKT PERSPEKTIV
PANORAMATAK I GLASS 

Nye 508 SW kan standardutstyres med et panoramatak i glass*. Det strekker seg helt bak 
til bakseteplassene, og gir en fantastisk følelse av romslighet i kupeen, samtidig som 
det gir bilen en dynamisk og moderne stil utvendig.

Taket har en vindusflate på hele 1,60 m2, og gir en sterk følelse av velvære. For ytterligere 
å øke komforten er den utstyrt med et elektrisk betjent soltakdeksel. Dekselet har fem
forhåndsinnstilte posisjoner, slik at det kan reguleres etter behov.

*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.



ELEGANSE I DETALJER
I kupeen viser Peugeot 508 sin elegante design ned til den minste detalj. 
Stig om bord, og gjør deg kjent med et interiør i toppklasse, utviklet for å gi komfort og glede for alle sanser.

Den teknologiske førerplassen, med head-up displayet i farger, det stilrene dashbordet og 7-tommers
berøringsskjermen gir en øyeblikkelig følelse av velvære og ro.  

Raffinerte materialer brukes til alle andre interiørdetaljer og inntrekk: krom, sort lakk, satinert sort og skinn
matcher hverandre med utpreget eleganse.
Peugeot 508 viser klart at bilen tilhører et raffinert, men diskret univers. 



KUNNSKAP OM KOMFORT
Oppbyggingen av interiøret på Peugeot 508 har blitt spesielt utviklet for å gi fører og passasjerer 
enda bedre komfort. Den romslige, elegante kupeen er utstyrt med flere systemer som bedrer 
velværet ombord.

OPPBEVARING
Peugeot 508 og 508 SW har flere forskjellige oppbevaringsrom som gjør livet om bord enda mer
praktisk: et oppbevaringsrom i midtkonsollen, et hanskerom med friskluftdyse, 2 drikkeboksholdere
foran og 2 bak*, oppbevaringsplasser for flasker i hver dør, et oppbevaringsrom under armlenet og 
et flyttbart askebeger.

*Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

KLIMAANLEGG
I tillegg til vanlig, manuelt klimaanlegg og automatisk klimaanlegg med to soner*, kan 508 utstyres 
med et firesoners klimaanlegg* med separat betjening for føreren og passasjerene. 

*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.

SETER
Utformingen av setene gjør at romsligheten er merkbar, både foran og bak. Komforten understrekes
ytterligere av kvaliteten på setene, utviklet spesielt for å tilfredsstille 3 mål: stil, støtte og individuell
komfort.  

Setene har varmefunksjon og kan utstyres med elektrisk regulering*. Føreren og forsetepassasjeren 
kan justere seteputelengden ved å regulere den fremre delen av puten*.  

Toppen av komfort får du med massasjefunksjonen på førersetet, som er kombinert med
minnelagringen av setet og interiør i Nappa-skinn**.

*Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
**Ekstrautstyr på GT og RXH.



PEUGEOT 508 RXH UNIK DESIGN
Peugeot 508 RXH skiller seg ut med sin karakteristiske stil. 
Et robust frontparti som vitner om temperament.

Peugeot 508 RXH har en personlighet som fremheves av Full LED-teknologi*. 
Foran danner kjørelysene med LED-lamper* tre katteklør, som gir bilen en helt unik lyssignatur! 

* 100% LED (lysemitterende dioder).



MED EVENTYRLYST
Den forhøyede bakkeklaringen, de utbygde skjermene og kanalene gir 508 RXH en helt
unik visuell signatur.



KJØREGLEDE
Sett deg inn bak rattet i Peugeot 508 og bli kjent med en kupé med eksklusive materialer og utførelse av
toppkvalitet. Den intuitive førerplassen og teknologien gjøre alle reiser enklere for deg - på en helt
naturlig måte.

KEYLESS GO*
Med den elektroniske nøkkelen er det enda enklere å låse opp og starte din 508. I stedet for den
tradisjonelle, mekaniske nøkkelen, beholder du denne elektroniske nøkkelen i lommen eller vesken. 
Med en enkel berøring av håndtaket låser du bilen opp eller igjen. Når du har satt deg inn i bilen, 
starter du motoren med et enkelt trykk på Start/Stop-knappen.

*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.

BERØRINGSSKJERMEN SMEG+
Med SMEG+ er 508 en desidert tilkoblet, digital og moderne bil. Denne berøringsskjermen med høy
oppløsning byr på en rekke forskjellige funksjoner og mange tilkoblingsmuligheter som gjør det mulig 
å betjene multimediautstyr, navigasjonssystemet og telefon.

RYGGEKAMERA*
Ryggekameraet* aktiveres automatisk når bilen settes i revers. For større sikkerhet og enklere
manøvrering vises situasjonen bak bilen på den store berøringsskjermen. 

*Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

DØDVINKELOVERVÅKING*
Fire sensorer i støtfangerne foran og bak gir føreren informasjon om en bil som måtte befinne seg i
dødvinkelen under kjøring. En lysdiode tennes da i det tilsvarende utvendige speilet for å varsle føreren.

*Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. (Kombinert med parkeringssensor foran).



ROMSLIGHET
PANORAMA GLASSTAK*
Interiøret i 508 SW bader i et naturlig lys som gir en behagelig følelse av romslighet.
Panoramataket, som har en glassflate på 1,60 m2, strekker seg helt til bakseteplassene.
Det gir en unik følelse av åpenhet og frihet.  I tillegg gjør det bilen enda mer dynamisk 
og moderne, sett utenfra. For å øke komforten ytterligere er dette taket utstyrt med 
en elektrisk solgardin. Den har fem forhåndsinnstilte posisjoner som gjør det mulig 
for deg å stille den inn etter ønske.

STORT BAGASJEROM
Det store bagasjerommet i 508 SW har et volum på hele 660 liter (560 dm3 VDA) med
setene på plass, og hele 1 865 liter (1 598 dm3 VDA) når seteryggene er nedfelt.
Disse volumene inkluderer oppbevaringsrommene under matten i bagasjerommet 
på 48 liter (42 dm3 VDA)*.

* Avhengig av om reservehjul er valgt eller ikke (ekstrautstyr).



PRAKTISKE DETALJER OMBORD
Peugeot 508 er en intelligent, innovativ bil utstyrt med teknologier 
som gjør kjøringen enklere for deg.  

KJØREASSISTANSE:

PARKERINGSSENSOR* OG OVERVÅKING AV DØDVINKEL
Parkeringsassistansen foran og bak, med lydsignaler og visuelle indikasjoner, 
informerer føreren om distansen mellom bilen og en hindring.
Takket være fire sensorer i støtfangerne foran og bak vil systemet med overvåking 
av dødvinkelen (sammen med parkeringssensor foran) varsle føreren dersom en bil 
som måtte befinne seg i dødvinkelen. En oransje lysdiode tennes da i det tilsvarende
utvendige speilet for å varsle føreren.

*Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

RYGGEKAMERA*
Ryggekameraet* aktiveres automatisk når bilen settes i revers. For større sikkerhet 
og enklere manøvrering vises situasjonen bak bilen på den store berøringsskjermen.

*Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

HEAD-UP DISPLAY I FARGER*
Få all nyttig informasjon uten å ta blikket fra veien! Med head-up displayet gis 
all informasjon i farger på en sammenfoldbar glassplate, rett i din synsvinkel. 
Du mottar all den informasjon du trenger om bilens hastighet, hastighetsregulatoren 
og indikasjoner fra navigasjonssystemet*, uten å måtte senke blikket.

* Standard- eller ekstautstyr, avhengig av versjon.



Peugeot 508 byr på tilkoblede tjenester og navigasjonshjelp som 
er enkelt tilgjengelig på den 7-tommers berøringsskjermen.

AUDIO- OG NAVIGASJONSSYSTEM
Peugeot 508 er enten utstyrt med audiosystemet WIP Sound eller
med SMEG+.
WIP Sound bi-tuner bilradioen med MP3-kompatible CD-spiller
har 6 høyttalere og et USB/-Jack-uttak (standard på Access). 

SMEG+ BERØRINGSSKJERM*
Med SMEG+ er Peugeot 508 en desidert tilkoblet, digital og moderne
bil. Berøringsskjermen med høy oppløsning byr på en rekke
forskjellige funksjoner og mange tilkoblingsmuligheter som gjør det
mulig å betjene multimediautstyr, navigasjonssystemet og telefon.

* Standardutstyr fra Active nivå.

PEUGEOT CONNECT APPS* 
Takket være ergonomien til berøringsskjermen SMEG+ er alle 
apper lett tilgjengelige, og med intuitiv bruk: 
Man kobler ganske enkelt koblingsnøkkelen til USB-uttaket 
i hanskerommet. Du får praktisk informasjon i sanntid som gjør
hverdagen enklere: parkeringsplasser som er tilgjengelige 
i nærheten, drivstoffpriser på de nærmeste bensinstasjoner,
trafikkinfo, turistinformasjon fra Michelin eller TripAdvisor, 
telefonbok, men også Coyote-app (tilgjengelig avhengig av land).

*Foreløpig ikke tilgjengelig i Norge..
Av sikkerhetsgrunner er visse apper eller funksjoner kun tilgjengelige når bilen står stille.

APPEN «LINK MYPEUGEOT*» 
Denne appen henter all informasjon fra bilen inn på din smarttelefon
(GPS-informasjon, kilometerstand, forbruk, tenning av lamper …) 
og tilbyr følgende tjenester:

• Vedlikehold og varsler(1): Påminnelse om neste vedlikehold 
som skal utføres.

• Find My Car (Lokaliser bilen min)(2): Hjelper deg å finne hvor 
du har parkert bilen.

• Last Mile Guidance (Fortsette navigasjonen)(2): Når du har parkert
bilen, kan du fortsette frem til bestemmelsesstedet til fots, med
guiding (krever at en navigasjonsapp er installert på smarttelefonen).

• Kjørelengde: Følg med på drivstoffdindikatoren og se kjørelengden
mellom to reiser.

• Reisestatistikk: Når du har kommet frem til bestemmelsesstedet, 
se de viktigste karakteristikkene for den siste reisen: varighet,
gjennomsnittlig forbruk, tilbakelagt distanse.

Appen bruker en Bluetooth® -forbindelse med berøringsskjermen i
bilen for å sende informasjon når tenningen brytes(3).

*Foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.
(1) Disse påminnelse og varslene kan under ingen omstendigheter erstatte overhold 
av vedlikeholdsplanen eller bilens instruksjonsbok.
(2) Tilgjengelig for biler utstyrt med en berøringsskjerm med opsjonen «Navigasjon». 
Krever at en navigasjonsapp er installert på smarttelefonen, og krever en internett-
tilkobling. Det kan hende at funksjonene «Lokaliser bilen min» og «Fortsette navigasjonen»
bruker en del av telefonens data-abonnement. Avhengig av bestemmelsene i kontrakten
inngått med din mobiloperatør kan du bli fakturert ekstra. Innhent informasjon fra din
mobiloperatør.
(3) Første gang du starter opp kan det være du må taste inn bilens serienummer (VIN) 
som står oppført på vognkortet for å sikre forbindelsen mellom smarttelefonen og bilen.
Det anbefales å gjøre dette når bilen står stille.

 ARKAMYS OG JBL HIFI ANLEGGET*
Peugeot 508 er standardutstyrt med det digitale
lydbehandlingssystemet Arkamys som gir en ytterst harmonisk
lydfordeling. Med dette systemet posisjoneres lyden ved frontruten,
slik at instrumentene og stemmene avgis på en harmonisk måte 
rundt i kupeen, foran passasjerene.

Dersom du virkelig ønsker å tre inn i et univers av High-Fidelity, 
finnes 508 med et JBL HiFi anlegg* med 10 høyttalere koblet 
til en forsterker på 500W.

*Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

TILKOBLET INTELLIGENS



INTENST BLIKK

Fronten vitner om kraft og karakter, med en unik  lyssignatur som fremheves av Full LED*-teknologien 
som gjør bilen enda mer uttrykksfull. På sedanmodellen er baklysene plassert i tre rekker, som tre røde
katteklør … En klar stil som understreker merkets nye identitet!

*100 % LED (lysemitterende dioder).



EFFEKTIVITET OG YTELSE

NY BENSINMOTOR

Med nye PEUGEOT 508 lanseres den nye Euro 6-motoren 1.6 e-THP
165 hk. Med en 6-trinns manuell girkasse eller med den nye 6-trinns
automatiske EAT6 har denne nye motoren med 165 hk et CO2 utslipp
fra 129 g/km (6-trinns manuell girkasse).

* Euro 6 er en europeisk norm som har som mål å redusere det forurensende utslippet.

BlueHDi-TEKNOLOGIEN

BlueHDi-teknologien : BlueHDi er navnet på Peugeots Euro 6-
dieselmotorer. Denne teknologien gjør det mulig med en drastisk
reduksjon av NOx (Nitrogenoksid) – over 90 % -, samt å optimalisere
CO2-utslippet og drivstofforbruket og eliminere 99,9 % av partiklene.

2,0 BlueHDi 150 hk motoren med 6-trinns manuell girkasse har et
utslipp på kun 105 g CO2 /km i sedanversjon eller i SW, noe som gjør
det til det beste tilbudet i segmentet med denne effekten. Den nye
versjonen av motoren 2,0 BlueHDi 180 hk EAT6 har et utslipp på 111 g
CO2 /km, noe som er blant de beste kompromissene effekt / forbruk på
segmentet.

BENSINMOTORER

DIESELMOTORER

6-tr.man.: 6-trinns manuell girkasse.
EAT6 : 6-trinns automatisk girkasse.
(1) I overensstemmelse med direktiv 99/100/CE. 
*18”-felger.

6-tr.man.: 6-trinns manuell girkasse.
(1) I overensstemmelse med direktiv 99/100/CE. 
*18”-felger.

Girkasse
Forbruk (l /100 km)(1)

CO2 (g/km)
Bykjøring Utenbys Blandet

1,6 e-THP 165 hk 6-tr.man. 7,5 / 7,7* 4,5 / 4,7* 5,6 / 5,8* 129 / 134*

1,6 e-THP 165 hk EAT6 7,5 4,8 5,8 134

Girkasse
Forbruk (l /100 km)(1)

CO2 (g/km)
Bykjøring Utenbys Blandet

2,0 BlueHDi 150 hk 6-tr.man. 4,9 / 4,9* 3,7 / 3,8* 4,1 / 4,2* 105 / 109*



PEUGEOT OG MILJØET

Peugeot har et stort utvalg av biler med lave utslipp. 
Over halvparten av de Peugeot-modellene som selges rundt 
om i verden har et utslipp på under 140 g CO2 per km. De gode
resultatene skyldes velprøvde teknologier som vi er ledende på.
Blant annet finnes vår dieselmotor kombinert med et partikkelfilter
(99,99 % reduksjon av partikkelutslippet og lansert i 2000) på
tilsammen 2,1 millioner biler. Andre nye teknologier som sørger 
for betydelig miljøhensyn er Stop&Start systemet og utviklingen 
av en helt ny generasjon bensin- og HDi-motorer.

BlueHDi-MOTORER
Nye teknologier tilbys på nye PEUGEOT 508, og deriblant 
BlueHDi Euro 6-dieselmotorene. BlueHDi-teknologien som er en
unik kombinasjon av SCR (Selective Catalytic Reduction*) og DPF
(dieselpartikkelfilter) gjør det mulig å redusere NOx-nivået
(Nitrogenoksid) – med over 90 % –, optimalisere CO2-utslippet,
forbruket og å eliminere 99,9 % av partiklene.

*Selektiv katalytiske reduksjon.

2,0 BlueHDi 150 hk motoren med 6-trinns manuell girkasse, 
har et utslipp på kun 105 g CO2 /km i kombi- og SW-versjon, og 
er derfor det beste tilbudet i segmentet med tilsvarende effekt. 
Den nye versjonen av motoren 2,0 BlueHDi 180 hk EAT6 har et
utslipp på 111 g CO2 /km, noe som er blant de beste effekt/forbruk-
kompromissene i segmentet.

BENSINMOTOR
Nye Peugeot 508 lanserer den nye Euro 6-bensinmotoren 
1,6 e-THP 165 hk Stop&Start med 6-trinns manuell eller med 
den nye 6-trinns automatiske girkassen EAT6. 
Denne nye motoren på 165 hk har et et CO2-utslipp fra 129 g/km
(6-trinns manuell girkasse).

*Euro 6 er en europeisk norm som har som mål å redusere det forurensende utslippet.

508 SEDAN Girkasse
Forbruk (l /100 km)(1)

CO2 (g/km)
Bykjøring Utenbys Blandet

Bensinmotorer

1,6 e-THP 165 hk 6-tr.man. 7,5 4,5 5,6 129

1,6 e-THP 165 hk EAT6 7,3 4,6 5,6 130

Dieselmotorer 

1,6 e-HDi 115 hk 6-tr.man. 5 3,6 4,1 109

1,6 e-HDi 115 hk EMG 4,6 3,7 4 104

2,0 BlueHDi 150 hk 6-tr.man 4,9 / 4,9* 3,7 / 3,8* 4,1 / 4,2* 105 / 109*

2,0 BlueHDi 180 hk EAT6 5,1 / 5,2* 3,8 / 4* 4,2 / 4,4* 111 / 116*

(1) I overensstemmelse med direktivet 99/100/CE.    *Med 18”-felger.
6-tr.man.: 6-trinns manuell girkasse.
EMG: 6-trinns elektronisk styrt manuell girkasse.
EAT6: 6-trinns automatisk girkasse.

(1) I overenesstemmelse med direktivet 99/100/CE. 
*Med 18”-felger.

(1) I overenssetemmelse med direktivet 99/100/CE. 

MODELL Effekt /
Girkasse

Forbruk (l /100 km)(1)

CO2 (g/km)
Bykjøring Utenbys Blandet

BlueHDi-motor

508 RXH-Line BlueHDi 180 hk / EAT6 5,2 4,1 4,6 119

HYbrid4-motor

508 RXH HYbrid4 HDi 163 hk + El. 37 hk /
EMG 3,8 4,1 4 104

508 SW Girkasse
Forbruk (l /100 km)(1)

CO2 (g/km)
Bykjøring Utenbys Blandet

Bensinmotorer

1,6 e-THP 165 hk 6-tr.man. 7,6 4,6 5,6 130

1,6 e-THP 165 hk EAT6 7,3 4,8 5,7 131

Dieselmotorer 

1,6 e-HDi 115 hk 6-tr.man. 5 3,7 4,2 110

1,6 e-HDi 115 hk EMG 4,6 3,7 4 105

2,0 BlueHDi 150 hk 6-tr.man. 4,8 / 5* 3,6 / 3,8* 4 / 4,2* 105 / 110*

2,0 BlueHDi 180 hk EAT6 5,4 / 5,6* 3,9 / 4* 4,4 / 4,6* 116 / 120*



SIKKERHET
Om bord i 508 bidrar utstyret til bedre sikkerhet for alle:

BREMSER OG ESP
I tillegg til at de har dynamiske kjøreegenskaper av første klasse,
har alle 508-versjoner et høyt sikkerhetsnivå takket være det
elektroniske stabilitetsprogrammet ESP.

Dette systemet kombinerer flere forskjellige sikkerhetsfunksjoner:
ABS (blokkeringsfrie bremser), antispinn (ASR), elektronisk
bremsekraftfordeler (EBV og CBC), nødbremseassistanse (AFU),
motorbremsreduksjon (MSR) og Intelligent Traction Control. Alle
disse funksjonene optimaliserer kjøringen når veigrepet er dårlig.

ELEKTRISK PARKERINGSBREMS* 
Dette systemet trekker automatisk til parkeringsbremsen når
motoren skrus av, også når den kveles, og løsner den automatisk
igjen når bilen akselererer. Sammen med bakkestartfunksjonen gjør
den elektriske parkeringsbremsen at bilen holdes stille et kort
øyeblikk (2 sekunder) når bilen befinner seg i en bakke. 

* Standardutstyr eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.

HASTIGHETSREGULATOR/-BEGRENSER*
Hastighetsregulatoren gjør det mulig å opprettholde en konstant
hastighet, mens hastighetsbegrenseren brukes til å programmere
en hastighet du ikke ønsker å overstige. Disse funksjonene 
betjenes fra rattet. 5 forskjellige hastigheter kan programmeres 
via berøringsskjermen*.

* Standardutstyr eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.

KOLLISJONSPUTER
Bilen er utstyrt med hele 6 kollisjonsputer som gir føreren og
passasjerene beskyttelse ved kollisjon: 2 kollisjonsputer foran, 
2 på sidene foran og 2 sidekollisjonsgardiner foran og bak.

HODESTØTTER
Hodestøttene på forsetene har trinnløs regulering, og kan plasseres
i nøyaktig riktig posisjon. De har en størrelse og en form som gjør
at de perfekt tilpasser seg personens hodeform, for maksimal
beskyttelse.

FJERNLYSASSISTANSE*
Når du kjører i mørket, vil en sensor permanent analysere
kjøreforholdene (bil som kommer mot deg, bil som kjører foran deg,
opplyste soner i byen...). Så snart det lar seg gjøre kobler systemet
over på fjernlyset for å bedre sikten.
*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon. Kun tilgjengelig med Full LED-lykter.

LED-SIGNATUR
Peugeot 508 og 508 SW er utstyrt med en LED*-signatur formet som
et komma, som er godt synlig dag og natt. 

*100 % lysemitterende diode.

EKSTRA SVINGBARE TÅKELYS
Når nærlysene eller fjernlysene er tent og bilen kjører i en hastighet
på under 40 km/t, vil lysstrålen fra tåkelyset foran lyse opp på
innsiden av den svingen du tar med bilen. Denne ekstra lysfunksjonen
er spesielt nyttig ved kjøring i byen, i veikryss, på svingete veier og for
parkeringsmanøvre.

PEUGEOT CONNECT SOS* 
Peugeot gjør nødoppringning til en tilgjengelig funksjon i flere land i
Europa. Når hvert minutt teller for deg, vet du at du kan stole på
PEUGEOT CONNECT SOS* for å oppnå rask bistand.

Automatisk nødoppringning: Dersom kollisjonsputene eller de
pyrotekniske sikkerhetsselene med beltestrammere utløses, vil bilen
automatisk aktivere en nødoppringning, uten at føreren trenger å
foreta seg noe. PEUGEOT CONNECT SOS* lokaliserer da bilen,
oppretter kommunikasjon med personene i bilen og sender ut hjelp.
Kommunikasjonen kan føres på språket til føreren.

Manuell nødoppringning: Dersom bilisten har et problem eller
befinner seg i en kritisk situasjon (f.eks. ved et illebefinnende), kan
han/hun kontakte PEUGEOT CONNECT SOS*. Dette gjøres ved
ganske enkelt å trykke (i 3 sekunder) på SOS-knappen på dashbordet.

PEUGEOT CONNECT SOS* er foreløpig tilgjengelig i følgende
europeiske land (Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Portugal, Belgia,
Norge, Luxembourg, Nederland, Sveits, Østerrike, Storbritannia, 
Danmark og Polen).

*PEUGEOT CONNECT SOS-tjenesten er gratis tilgjengelig på alle 508 utstyrt med
styreenheter Peugeot Connect, på den betingelse at dette blir akseptert ved bestilling 
av bilen, og i overensstemmelse med de generelle bruksbetingelser for tjenesten som 
er tilgjengelig hos forhandleren.



LAKKFARGER

Grå Aluminium 

METALLIC LAKK

Grå Haria 2 Sort Perla Nera

Grå Artense Grå Shark PERLEMORSLAKK – Hvit Nacré

Blå Bourrasque
Brun Guaranja

STANDARDLAKK – Hvit Banquise



FELGER*

17”-aluminumsfelg tofarget Style 11

17”-aluminiumsfelg Style 04

16”-aluminiumsfelg Style 01

16”-hjulkapsel Style A 17”-aluminiumsfelg Style 05

18”-aluminiumsfelg Style 07

16”-aluminiumsfelg Style 02 

17”-aluminiumsfelg Style 06

18”-aluminiumsfelg tofarget Style 10

18”-aluminiumsfelg tofarget Archipel**

19”-aluminiumsfelg med tofarget Style 12

* Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av modell.
** Spesielt for 508 RXH.



KLEDNINGER
ANDRE KLEDNINGER (ikke avbildet):
Delskinn Marston Tramontane*

Kledninger i 508 RXH:
Delskinn Mityflash Tramontane*
Delskinn Mityflash Guerande*
Skinn Nappa Tramontane*
Skinn Nappa Frisson* 
Skinn Nappa Lama Tramontane og Alcantara Lama*

* Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.

**Kun tilgjengelig i GT-versjon.

Kr
ys

sv
ev

et
 s

to
ff 

N
er

vu
ro

n 
Ar

iè
s 

Kr
ys

sv
ev

et
 s

to
ff 

Co
ch

er
 G

ué
ra

nd
e/

Tr
am

on
ta

ne
 

Kr
ys

sv
ev

et
 s

to
ff 

Co
ch

er
 T

ra
m

on
ta

ne

D
el

sk
in

n 
M

ar
st

on
 Tr

am
on

ta
ne

 m
ed

 rø
de

 sø
m

m
er

**

Sk
in

n 
Cl

au
di

a 
Tr

am
on

ta
ne

* 

Sk
in

n 
Cl

au
di

a 
Be

ig
e 

Ar
iè

s*
 

Sk
in

n 
N

ap
pa

 T
ra

m
on

ta
ne

* 

Sk
in

n 
N

ap
pa

 B
ru

n 
Co

hi
ba

* 



TILBEHØR
1 - Hengerfeste avtagbart
2 - Multimediaholder
3 - Lasteholder
4 - Solgardin i bakrute
5 - Oppdelbar bagasjeromsmatte
6 - Mattesett i 3D stoff
7 - Bagasjenett
8 - Spoiler på kofferlokk

1

2 4

3

6

5 7

8

Ved å velge Peugeot velger du også et omfattende forhandlernett der mottaket, profesjonalismen, utstyrstilbudet og servicekvaliteten
garantert vil gi deg optimal tilfredshet. Du henvender deg til en spesialist som lytter til det du har å si, som forstår dine behov og krav, og
som svarer effektivt på disse behovene. Og hva er vel bedre enn denne typen tillit for å kunne bygge opp et forhold som varer?

De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er presentert i denne brosjyren er ikke alle tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr) på alle modeller. Modellprogrammet er under stadig utvikling, 
og kan følgelig være endret etter trykking av denne brosjyren. Vi henviser derfor til oversikt over tekniske spesifikasjoner, standard- og ekstrautstyr og farger og inntrekk. Ta kontakt med din Peugeot
forhandler for å få oppdatering på de siste endringer.

MER ENN 10 000 SALGS- OG
SERVICEPUNKTER I EUROPA 
Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte
medarbeidere, og siste generasjon av 
testutstyr, er Peugeots forhandlernett
godt forberedt for å yte den beste service
for deg og din bil. 70 forhandlere og

serviceverksteder i Norge og over 10 000
i hele Europa står klare dersom det skulle
dukke opp behov for assistanse

PEUGEOT INTERNETT 
Oppdag Peugeot på internett, benytt
følgende adresser: 
http://www.peugeot.com 
http://www.peugeot.no
http://facebook.com/PeugeotNorge

PEUGEOT OG MILJØET 
Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i verk stadig nye tiltak for å begrense bilens negative virkninger på miljøet. Stadig renere motorer, resirkulering av deler og begrensing av skadelige
utslipp. Vi skal gjøre vårt for alltid å være i fremste rekke også på dette området.

FOR DIN TRYGGHET
PEUGEOT GARANTI
Peugeot setter store kvalitetskrav til alle
deler som monteres i din bil. Det settes
store krav til valg av materialer, det
foretas grundig forbehandling
(galvanisering/sinkbehandling) av
platedeler, og for alle deler foretas det
langvarige holdbarhetstester. Kvalitet 
er satt i høysetet i alle ledd hos Peugeot.
Garantien på din bil dekker både deler 
og arbeid i 5 år* eller 100.000 kilometer,
samt en garanti mot gjennomrustning 
i 12 år på personbil og 5 år på varebil 
fra første registreringsdato.
* Peugeot har to års fabrikkgaranti. Peugeot importøren
Bertel O. Steen A/S gir i tillegg en utvidet garanti (total
garantitid inntil 5 år/100.000 km).

PEUGEOT ASSISTANCE 
Peugeot Assistance vil kunne gi deg hjelp
på alle dine bilturer i Norge såvel som i
hele Europa om problemer skulle oppstå.
Peugeot Assistance står til din disposi-
sjon 24 timer i døgnet, 365 dager i året,
både på hjemstedet og på veien. Du kan
ringe gratis på grønt nummer 800 30022
og hjelp kommer i løpet av kort tid. 
Peugeot Assistance vil også sette deg i
direkte kontakt med din forhandler om
dette er ønskelig.

PEUGEOT ORIGINALDELER
Hver enkelt del på dagens biler utgjør 
et viktig ledd av sammensatt mekanikk.
Dersom en av disse delene går i stykker,
og skiftes ut med en uoriginal del,
risikerer man å endre bilens ytelser og
sikkerhet. Alle Peugeot originaldeler blir
nøye testet og kontrollert for å garantere 
bilens funksjon, det vil si sikkerhet for deg
og dine passasjerer. Dersom du trenger å
reparere bilen din, kan du være sikker på
at Peugeot originaldeler gir deg nettopp
den tryggheten.

PEUGEOT TILBEHØR
Peugeot tilbyr et komplett utvalg av 
tilbehør, skreddersydd til den enkelte
bilmodell. Peugeot forhandleren har ut-
valget, be om tilbud.

PEUGEOT DELESERVICE
25.000 delenummer lagerføres på Bertel
O. Steen AS sitt sentrallager på Fjeldbo. 
Forhandlerne er online datatilknyttet 
hverandre og sentrallageret for å sikre
maksimal hurtighet i leveringen dersom
uhellet er ute. Beredskap 24 timer i døgnet
og “over natten leveringer” av deler fra
Frankrike* er med på å gjøre ståtiden for
bilen på verkstedet kortest mulig
* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA.

FOR DIN KJØREGLEDE 

FOR MILJØET 

FORHANDLERE OG SERVICE


