PEUGEOT 508

PEUGEOT завжди віддає належне високій якості

всі відчу т тя на новий рівень. Від ергономіки

та винахідливості, якими славиться французький

та

виробник. Сьогодні як ніколи PEUGEOT спрямовує

ми скрупульозно попрацювали над кожною

всі зусилля, щоб створювати елегантні автомобілі,

деталлю,

даруючи

інт уїтивним керуванням.
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PEUGEOT 508 GT
Водійське місце PEUGEOT i-C Cockpit®
PEUGEOT 508 Allure
Люк та безрамні вікна
Інтер’єр
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Цифрове оснащення, комфорт,
місця для зберігання речей і багажник
На дорозі
Засоби безпеки та допомоги водієві
Персоналізація

3

P E U G E OT 5 0 8 G T- L I N E

ЗОВНІШНІСТЬ PEUGEOT 508 УСПА ДКОВУЄ ДИЗ АЙН
В І Д Н А Ш И Х Н О В І Т Н І Х К О Н Ц Е П Т- К А Р І В ,
С Е Р Е Д Я К И Х – P E U G E O T E X A LT І P E U G E O T I N S T I N C T

PEUGEOT 508 GT

ДОКОРІННО ФАСТБЕК

БЕЗКОМПРОМІСНИЙ ФАСТБЕК

Низький динамічний силует, агресивна передня частина та сталевий мускулистий стиль

Cучасний фастбек PEUGEOT 508 GT легко впізнати завдяки загостреній передній частині, яка

фастбеку PEUGEOT 508 GT передає його інноваційний і елегантний дух. Mодель оснащена

може похвалитися хромованою радіаторною решіткою у вигляді шахів з головним світлом Full

дизельним двигуном HDi 180 EAT8, який посилює враження за кермом.

LED(1). Чистий і простий дизайн поєднує в собі атлетичний профіль і стрімку лінію кузова, що
підкреслює фактурні передні крила.
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(1)

Стандартне обладнання для GT, Allure.
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НІЩО НЕ ЗРІВНЯЄТЬСЯ З PEUGEOT i-COCKPIT®

ЗАВЖДИ СУЧАСНИЙ

Візьміть контроль над автомобілем за допомогою PEUGEOT i-Cockpit® і насолоджуйтеся новітньою

Кожна деталь спрямована на посилення вражень від подорожі.

інтерпретацією простору навколо водія з компактним кермом, оснащеним сенсорним дисплеєм(1),

Інтер’єр PEUGEOT 508 GT, який зазвичай оздоблюється натуральною шкірою Nappa(1), виготовлено

який розміщено над кермом та 10-дюймовим HD-сенсорним дисплеєм(2). Користуйтеся приємними

з використанням преміальних класичних матеріалів: перфорованої натуральної шкіри на кермі(1) та

на дотик перемикачами, щоб контролювати функції автомобіля.

дерева з ефектом Зебрано на панелі приладів, дверних панелях і центральній консолі.

(1)
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(2)

Для конфігурування автомобіль має повністю зупинитися.
Стандартна комплектація чи опція – залежно від версії.

(1)

Шкіра та інші матеріали: більше інформації про шкіряну оббивку Ви можете отримати у дилера чи на сайті Peugeot.ua
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P E U G E OT 5 0 8 A L L U R E

«PEUGEOT 508 НА ДІЛЕНО ВСІМА НАЙСИЛЬНІШИМИ
С Т О Р О Н А М И Б Р Е Н Д У : АТ Л Е Т И З М О М ,
Е Л Е ГА Н Т Н І С Т Ю Й І Н Н О В А Ц І Я М И »
БЕРНАР ГЕССЕ
ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖЕР PEUGEOT 508

PEUGEOT 508 ALLURE

СПРАВДІ СУЧАСНИЙ

ПОЗА РАМКАМИ

Перехресні чорні смуги ззаду посилюють 3D-ефект фар, що відсилає нас до концепт-кару

На елегантні, плавні та атлетичні лінії кузова PEUGEOT 508 ALLURE нас надихнув кузов

PEUGEOT Instinct . Потужну статуру задньої частини виділяють вельми великі задні крила,

купе, проте всі переваги класичного седану збережено. Починаючи з перших ескізів ми

а 18-дюймові двокольорові диски Hirone з діамантовим напиленням Grey Dust доповнюють

зосереджувалися на створенні оптимальних пропорцій.

(1)

сталеву мускулатуру PEUGEOT 508 ALLURE.
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(1)

Стандартне обладнання для GT-Line та Allure. Опція для Active.
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ВІДКРИТИЙ СВІТОВІ

БЕЗКОМПРОМІСНА ДОСКОНАЛІСТЬ

Захоплюйтесь красою пейзажів навколо.

Елегантність безрамних вікон досконало доповнює чіткі лінії PEUGEOT 508. Щоб

Панорамний дах(1), що відчиняється, дає всім без винятку пасажирам доступ до неймовірно

створити безкомпромісну естетику та якість, команда дизайнерів застосувала

широкого кута огляду краєвидів.

всю наявну експертизу. Кожна деталь досконало спроектована та виготовлена
з винятковою скрупульозністю.
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(1)

Опція чи не доступно – залежно від версії.
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ІНТЕР’ЄР

« С А Л О Н P E U G E O T 5 0 8 – Н Е Н А Ч Е І Н Ш И Й С В І Т,
СЕРЕДОВИЩЕ , ЩО ДИВУЄ ЯКІСТЮ Й ОРИГІНАЛЬНІСТЮ,
СТВОРЮЮЧИ ЕНЕРГІЙНИЙ І ІНТУЇТИВНИЙ
ВОДІЙСЬКИЙ ДОСВІД КЕРУВАННЯ.»
А Н Н А К О С ТА М А Н Ь Я
ГОЛОВНИЙ ДИЗАЙНЕР ІНТЕР’ЄРУ PEUGEOT 508

ЗАЛИШАЙТЕСЯ НА ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СВІТОМ
Користуйтесь улюбленими додатками, не відволікаючись від
дороги. Завдяки Android Auto (для смартфонів на базі Android)
чи Apple CarPlay™ (для смартфонів на базі iOS) — це легко,
зручно та абсолютно безпечно. Ці технології відображають
додатки на 10-дюймовому екрані

(1)

вашого автомобіля

так само як це робить ваш смартфон. Користуйтесь усіма
необхідними функціями за допомогою голосових команд,
не відриваючи руки від керма, і заряджайте смартфон за
допомогою бездротової зарядної станції
консолі.

Тож,

дзвоніть

і

приймайте

(2)

на центральній
вхідні

дзвінки,

користуйтесь дорожніми картами, слухайте музику під час
ваших поїздок у найзручніший спосіб.

(1)
Опція чи не доступно – залежно від версії.
Стандартна комплектація чи опція – залежно від версії.
Безпровідна зарядка працює з пристроями, що підтримують стандарт Qi.
(2)
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РЕТЕЛЬНО ПРОДУМАНІ СИДІННЯ

БЕЗДОГАННИЙ ЗВУК Hi-Fi FOCAL®

Комфорт у будь-якій ситуації забезпечують анатомічні сидіння, сертифіковані AGR(1)

Преміальна Hi-Fi-система(1) FOCAL® може похвалитися чистим і деталізованим звучанням, яке порадує

з продуманою ергономікою та налаштуваннями(2) для водія та пасажирів. Для ще більшого

поціновувачів. PEUGEOT 508 відкриває надсучасну якість звучання автомобільної Hi-Fi-акустики

комфорту PEUGEOT 508 можна оснастити сидіннями з електроприводами та налаштуваннями

завдяки оснащенню десятьма динаміками та технологіям найвищого класу.

пам’яті. У свою чергу, вони мають системи підігріву та багатозонного масажу(3). Останній працює
завдяки 8 пневматичним відсікам.
Aktion Gesunder Rücken (Німецька асоціація здоров’я спини).
Налаштовується довжина, нахил і підтримка попереку.
(3)
Опція чи не доступно – залежно від версії.
(1)

(2)
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(1)

Опція – залежно від версії.
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МІСЦЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ ПІД ЧАС ПОДОРОЖЕЙ

БІЛЬШЕ ПРОСТОРУ

В салоні Ви знайдете безліч відділень для зберігання речей. Попереду вони розташовані в дверних

Великий багажник (1) вмістить валізи й іншу поклажу без зусиль завдяки надзвичайно широкій

панелях і центральній консолі. Пасажири на задніх сидіннях також не матимуть труднощів

кришці багажнику. PEUGEOT 508 також може оснащуватися hands-free кришкою багажника (2),

зі зберіганням речей. Доторкніться до винахідливих рішеннь у салоні PEUGEOT 508.

яка у поєднанні з системами відмикання та запуску двигуна без ключа дозволяє водієві
відмикати та замикати багажник рухом ноги під заднім бампером.

(1)
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(2)

Об’єм багажника = 487 л. Його можна збільшити, частково чи повністю склавши задні сидіння.
Опція чи не доступно – залежно від версії.
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П ОТ У Ж Н І С Т Ь І К Е Р О В А Н І С Т Ь

«PEUGEOT 508 СТВОРЮЄ БЕЗМЕЖНІ ВРА ЖЕННЯ
В І Д Ї З Д И З Н Е Й М О В І Р Н И М Р Е З У Л ЬТАТ О М ! »

ЛОРЕН БЛАНШЕТ
ПРОДУКТОВИЙ КЕРІВНИК PEUGEOT

ПОВНА ПІДТРИМКА

БАЧИТИ НЕБАЧЕНЕ

Завдяки різноманітному технологічному оснащенню(1) PEUGEOT 508 може похвалитися новітніми

В умовах нічної поганої видимості система інфрачервоних камер нічного

засобами допомоги водію(2), які посилюють безпеку, допомагають при маневруванні

бачення(1) фіксує наявність перехожих чи тварин перед автомобілем. Зображення

та допомагають краще розуміти та передбачати ситуацію на дорозі.

демонструється в полі Вашого бачення на цифровій панелі приладів і супроводжується
звуковим сигналом.

Стандартна комплектація, опція чи не доступно – залежно від версії: шість подушок безпеки, ABS, ESP, інфрачервона камера, мультифункціональна
камера на лобовому склі, 12 ультразвукових сенсорів, радар і дві камери з кутом огляду 180 градусів.
(2)
Стандартна комплектація, опція чи не доступно – залежно від версії.
(1)
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(1)

Опція чи не доступно – залежно від версії.
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можливість зіткнення Distance Alert, асистент утримання
автомобілю в смузі руху Lane Keeping Assist (включно

ЗАПОБІГАЮЧИ НЕБЕЗПЕЦІ

БУДЬТЕ АВТОНОМНИМИ

Засоби допомоги водієві, що входять у пакет “Безпека”(1), забезпечать Вам спокій на дорозі.

З пакетом “Безпека”(1) Ваш PEUGEOT 508 стає ще

круїз-контроль з функцією Stop & Go використовує

Пакет “Безпека”: Адаптивний Круїз-контроль з функцією повної зупинки “Stop&Go”, Система

безпечнішим

Пакет

радар у передньому бампері та камеру на лобовому

попередження про зіткнення та екстреного гальмування у міському циклі руху “Active Safety

пропонує систему моніторингу втоми водія Driver

склі, щоб автоматично підлаштовувати швидкість під

Brake”, Активна система утримання смуги руху “Active Lane Keeping Assist”, Адаптивне дальнє

Attention Alert, автоматичне увімкнення дальнього

швидкість автомобіля попереду, зберігаючи дистанцію.

світло “High Beam Assist”, Система розпізнавання втоми водія.

світла

екстреного

Він об’єднаний з системою контролю дотримання

гальмування Active Safety Brake з інформуванням про

рядності, що утримує автомобіль там, де потрібно водію.
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(1)

Стандартна комплектація, опція чи не доступно – залежно від версії.

(1)

High

та

наполовину

Beam

Стандартне обладнання для GT-Line.

Assist,

з узбіччям), та адаптивний круїз-контроль. Адаптивний
автономним.

асистент
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РУХАЙТЕСЯ СВОЇМ ШЛЯХОМ

НЕПОМІТНІ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ

PEUGEOT 508 оснащено новітніми технічними розробками.

Така ж економна, як і механічна коробка передач, нова 8-ступенева автоматична коробка передач (1)

Mодель дарує більше свободи руху та яскравих емоцій завдяки бездоганному кермуванню

запропонує швидке, невідчутне перемикання передач завдяки системі Shift and Park від Wire

та здатності тримати дорогу.

з підкермовим перемикачем.

(1)
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(2)

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): нова 8-ступінчаста коробка передач.
Коробка передач контролюється електронікою.

(2)

31

ДОВГОТЕРМІНОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
PEUGEOT 508 – автомобіль зі сміливим дизайном,
розроблений відповідати потребам професіоналів з
думкою про вартість володіння. Вишуканість дизайну,
якість фарби та довговічність PEUGEOT 508 спрямовані
на

збільшення

залишкової

вартості.

Оснащення,

матеріали та двигуни було обрано відповідно до
найвищих стандартів, щоб зменшити кількість планових
візитів на обслуговування та скоротити споживання
палива. PEUGEOT 508 також оснащено новітніми
засобами допомоги водієві, що дають йому повний
контроль над кермуванням.
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СПРАВА В МАТЕРІАЛАХ
Кастомізуйте своє авто та зробіть перебування в ньому
комфортнішим, обравши оздоблення та оббивку з класичних
преміальних матеріалів на власний смак(1).
3

Сядьте зручно, зачиніть двері та розслабтеся.

6

1. Тканина Black Imila cloth і black TEP.
2. Тканина Grey Evron і grey TEP.
3. Black grained leather і black TEP.
4. Зерниста шкіра Grey і grey TEP.
5. Шкіра Nappa Mistral з айкінітовою строчкою
та чорна перфорована шкіра.
6. Ш
 кіра Nappa Red з айкінітовою строчкою
та червона перфорована шкіра.

2

5

7

4

Стандартна комплектація, опція чи не доступно – залежно від версії.
Шкіра й інші матеріали: більше інформації про шкіряну оббивку
Ви знайдете в технічних характеристиках, наданих дилером,
або на сайті PEUGEOT для Вашої країни.
(1)
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ОСОБЛИВІ

КОЛЬОРИ

БІЛЬШЕ КОЛЬОРУ

Білий перламутр

Оберіть один з 4 відтінків кольору металік, включно з новим синім кольором з ефектом блиску та
двома особливими перламутровими кольорами, що доступні для Peugeot 508.

(1)

Стандартна комплектація.

КОЛЬОРИ
МЕТАЛІК

ПРОСТО СЯЄ

Стальний металік

Платиновий металік

Чорний металік

Темно-синій металік

Синій металік

Ефектну зовнішність PEUGEOT 508 підкреслюють алюмінієві диски
(матові чи блискучі), які можна обрати з-поміж декількох варіантів(1).

(1)

Стандартна комплектація, опція чи не доступно – залежно від версії.
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Легкосплавні колісні диски

17” MERION

18” HIRONE

R18” SPERONE bi-ton з

двокольорові

двокольоровіз діамантовою різкою

діамантовим напиленням

з діамантовою різкою

і покриттям Grey Dust
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ТОРГОВО-СЕРВІСНА МЕРЕЖА,
ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ
Коли Ви обираєте PEUGEOT, будьте певні, що Ваш автомобіль було спроектовано та побудовано так, щоб забезпечити багато років безвідмовної
слу жби. Як власник автомобіля PEUGEOT Ви також можете розраховувати на якісне обслуговування автомобіля в офіційній сервісній мережі PEUGEOT.
Будьте певні, т у т є спеціалісти, які вислу хають Ваші зауваження, зрозуміють проблему, швидко й ефективно ї ї усуну ть. Ці професіонали мають необхідну
кваліфікацію, спеціальне діагностичне обладнання PEUGEOT та використовують лише оригінальні запчастини PEUGEOT.

ДЛЯ ВАШОГО СПОКОЮ ТА ВПЕВНЕНОСТІ
ГАРАНТІЯ ВІД ВИРОБНИКА
На кожен PEUGEOT 508 поширюється
договірна гарантія терміном на 3 роки
або 100 000 км в залежності від того,
що настане раніше.
Також автомобілі мають гарантію
12 років від наскрізної корозії к узова
та 3 роки гарантії на лакофарбове
покрит тя. Звертайтеся до дилера
PEUGEOT щодо детальніших умов
гарантії.

ДОПОМОГА В ДОРОЗІ PEUGEOT
ASSISTANCE
Всі
нові
автомобілі
PEUGEOT
автоматично
отримують
сервіс
допомоги
в
дорозі
PEUGEOT
Assistance. Цей сервіс покриває
всі несправності та неприємності,
що можуть трапитися з Вашим
автомобілем, і працює протягом 24
годин на добу, 7 днів на тиждень, 365
днів на рік. Сервіс допомоги в дорозі
PEUGEOT Assistance працює в Україні.
Він включає в себе: допомогу із
запуску автомобіля; швидкий ремонт
у дорозі; евакуацію до найближчої
офіційної СТО; якщо швидкий ремонт
неможливий; автомобіль на підміну;
консультаційні послуги i т. д. Даний
сервіс працює протягом дії основної
гарантії, проте його дію можна
подовжити за допомогою сервісного
контракту.

СЕРВІС І ПІКЛУВАННЯ ПРО ВАШ
PEUGEOT
Будь ласка, зверніться до сервісної
книжки для контролю технічного
обслуговування Вашого PEUGEOT 508
і перегляньте графік проходження ТО.

ФІНАНСУВАННЯ ВІД СПЕЦІАЛІСТІВ
Фінансування PEUGEOT Financial
Services пропонує широкий вибір
гнучких,
зрозумілих
і
вигідних
програм для простої та швидкої купівлі
автомобіля. Спеціалісти фінансового
відділу PEUGEOT Financial Services
допоможуть
обрати
найкращий
варіант
і
нададуть
друкований
розрахунок усіх необхідних платежів.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ФІРМОВІ АКСЕСУАРИ PEUGEOT
Фірмові аксесуари PEUGEOT створені спеціально для кожної моделі бренду без жодних компромісів у функціональності чи розмірах. Крім того, всі аксесуари
були різнобічно протестовані, щоб Ви мали впевненість у їхній високій якості.
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Ця брошура не є контрактною пропозицією чи пропозицією купівлі.
Деталі з цієї брошури заборонено використовувати без попереднього погодження з представниками PEUGEOT.

