
JAUNAIS PEUGEOT 508



JAUNAIS PEUGEOT 508 UN 508 SW, 
KĀ ARĪ 508 RXH BlueHDi 
Peugeot’ jaunos 508, 508 SW un 508 RXH BlueHDi modeļus raksturo savdabīgs un mūsdienīgs 
stils. Vēl vertikālākais jaunais priekšējais siets ar Peugeot lauvas logotipu tā centrā, padara 
auto ārieni neatkārtojamu. 

Smalks ir arī auto interjers. Materiālu izvēle un rūpīgā salona apdare rada greznu un ērtu gai-
sotni. Vēl līdz šim neredzētu drošību sniedz jaunās tehnoloģiskās iekārtas. 
Braukšanas prieku palielinās jaunās paaudzes dzinēji ar vēl labāku veiktspēju.



DIZAINS AR RAKSTURU
Jaunā 508 modeļa dinamiskā virsbūves forma ir vienlaikus gan strikta, gan arī brīvi plūstoša.  
Priekšējā sieta dizains ir vēl modernāks kā iepriekš un tas ir izteiktāki vertikāls, tagad tā 
centrālajā daļā atrodas Peugeot lauvas logotips. Savukārt jaunais dzinēju telpas pārsegs 
ir kļuvis horizontālāks.  

Lukturiem intensitāti piešķir pilnā LED tehnoloģija*.  

Ja izvēlēsieties 508 GT modeli, tad papildu bagātīgajam standarta aprīkojumam varēsiet 
izbaudīt arī īpašus piedzīvojumus. 508 GT modeļa salons sniedz īpašu ērtību un tam ir īpaši 
pievilcīga āriene.  

*Standarta vai papildu aprīkojumā, atbilstoši versijai.



PAŠPĀRLIECINĀTA ĀRIENE
Uzlabošanas kūre ir veikta arī 508 modeļa aizmugurējai daļai. Spēcīgais un elegantais bamperis 
piešķir virsbūvei jaunu izskatu, vienlaikus sniedzot arī labāku aizsardzību.
 
Aizmugures lukturi ir horizontāli, gan apskatot tos no aizmugures, gan arī no sāniem. Aizmugures 
lukturu sarkanie nagi vēl jo vairāk uzsver 508 modeļa tehnoloģisko ārieni. 



RADĪTS LIELCEĻAM 
508 SW modeļa ar tīrajām izstieptajām līnijām elegances noslēpums ir tā atturība. Hori-
zontālais dzinēja pārsegs un vertikālais priekšējais siets, kura centrālo daļu daiļo lauvas logo-
tips, vēl jau vairāk palielina Peugeot jaunā universāla vērtību.  

Piesēdies pie 508 SW stūres un ļauj Peugeot pirmklasīgajām braukšanas īpašībām sevi 
pārliecināt. Priekšējā balstiekārta nodrošina pirmklasīgu ērtību un dinamisku uzvedību uz ceļa.  

508 SW GT versijai ir lieliska veiktspēja, dinamisks paātrinājums un laba akustika.



NETICAMS SKATS  
PANORĀMAS STIKLA JUMTS

Jaunā 508 SW modeļa standarta aprīkojumā ietilpst panorāmas stikla jumts, kas sniedzas līdz 
aizmugures sēdeklim*, kura platība ir 1,60 m2,  padarot salonu gaišu un SW ārieni dinamisku un 
modernu. 

Lai nodrošinātu ērtu temperatūru un skaņas izolāciju stikla jumtam ir arī elektriskais pārklājums. 
Pateicoties piecām iepriekš ieprogrammētām pozīcijām jumtu varat noregulēt tieši atbilstoši savām 
vajadzībām. 

*Standarta vai papildu aprīkojumā, atbilstoši versijai.



ELEGANCE SLĒPJAS DETAĻĀS
508 dizains ir smalks līdz pat vissīkākajām detaļām. Iekāp un atklāj grezno salonu, kuru radot, 
kā mērķis ir uzstādīts ērtums un patīkama gaisotne.  

Tehnoloģiska autovadītāja vieta ar krāsu Head Up Display, instrumentu paneli minimālisma 
stilā un 7 collu skārienjutīgu ekrānu, radīs bezrūpīgu gaisotni. 
 
Interjerā ir izmantotas dekoratīvas detaļas un polsterējumi no smalkiem materiāliem: hromē-
tas, lakotas un blāvas melnas detaļas, un āda rada elegantu kopējo sajūtu. 

508 āriene ir izsmalcināta, taču nav  pārspīlēta.



IZBAUDIET ĒRTĪBU
Radot 508 modeļa salonu, ir pieliktas lielas pūles, lai nodrošinātu vēl lielāku ērtību kā līdz 
šim, kā arī lielāku ērtību visiem pasažieriem. Baudiet elegantu interjeru un rūpīgi pārdomātu 
aprīkojumu.

IZBAUDIET ĒRTĪBU

Par praktiskumu un ērtību rūpējas 508 un 508 SW daudzās glabātuves: glabātuve viduskon-
solē, cimdu nodalījums ar dzesētāju, 2 krūzīšu turētāji priekšā un 2 aizmugurē*, vieta pudelei 
katrā durvju panelī, glabātuve zem roku atbalsta un noņemams pelnutrauks.  

*Standarta vai nav pieejams atkarībā no versijas.

KLIMATA KONTROLES IEKĀRTA

Papildus vienzonas manuālajai klimata kontroles iekārtai un divzonu automātiskajai klimata 
kontroles iekārtai*, 508 un 508W modeļa aprīkojumā var ietilpt arī četrzonu klimata kontroles 
iekārta**, kas ļauj gan autovadītājam, gan arī katram pasažierim izvēlēties vispiemērotākos 
iestatījumus.  

*Standarta vai papildu aprīkojumā, atbilstoši versijai. 

**Standarta vai papildaprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.

SĒDEKĻI

Pateicoties gudrajai konstrukcijai, gan priekšējos sēdekļos, gan arī uz aizmugurējiem 
sēdekļiem ir daudz vietas. Ērtību vēl vairāk paaugstina kvalitatīvie, stilīgie sēdekļi ar labo at-
balstu un vairākām regulēšanas iespējām.  
Sēdekļi var būt elektriski* un ar apsildi. Gan priekšējo, gan aizmugures sēdekļu spilventiņa 
priekšējās daļas garumu var regulēt*.  
Ar Nappa ādas pārklājumu** sēdekļos ir iebūvēta autovadītāja sēdvietas masāžas funkcija ar 
sēdvietas pozīcijas atmiņu.  
 
*Standarta vai papildaprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas. 
**Sēdekļi ar ādas un citu materiālu pārklājumu. Sīkāku informāciju par tehniskajiem datiem iegūsiet 
tirdzniecības salonā vai mājaslapā www.peugeot.lv. Standarta vai papildaprīkojumā vai nav 
pieejams atkarībā no versijas.

IEPROGRAMMĒJAMA APSILDE

Lai uzsāktu ērtu braukšanu 508 un 508 SW modeļu aprīkojumā var ietilpt arī apsildes sistē-
ma*, kas sniedz iespēju iepriekš ieprogrammēt salona apsildi vai ventilāciju. Iekāpjot au-
tomašīnā jūs sagaidīs tieši piemērota temperatūra. 

*Standarta vai papildaprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.



CITĀDĀKS 
508 RXH BlueHDi
508 RXH BlueHDi ir ievērojams ar savu raksturīgo pozīciju. Smalkā un vienlaikus jaudīgā 
priekšpuse, kā arī bamperis norāda uz temperamentīgu raksturu. 
Īpaši izteiksmīgu ārieni nodrošina 508 RXH BlueHDi modeļa lukturi ar pilno LED tehnoloģiju**. 
Priekšējā bamperī esošie LED** dienas gaitas lukturi atgādina trīs nagus. Kaķi atgādinošo 508 
RXH BlueHDi versiju nav iespējams sajaukt ar kādu citu modeli!  

**Standarta vai papildu aprīkojumā, atbilstoši versijai.



PIEDZĪVOJUMU MEKLĒTĀJA GARS  
BlueHDi (180 zs, ar automātisko pārnesumu kārbu) versija ar paaugstinātu autovadītāja vietu 
jaunais 508 RXH BlueHDi sniedz neatkārtojamu braukšanas baudījumu. Spārnu paplašinājumi un 
augstākais klīrenss nodrošina lielisku uzvedību uz ceļa.  



BRAUKTPRIEKS
Apsēdieties pie 508 RXH BlueHDi modeļa stūres un apbrīnojiet smalko materiālu izvēli 
un rūpīgo apdari. Intuitīvā un tehnoloģiskā autovadītāja vieta ievērojami uzlabos Tavus 
braucienus. 

IEKĀPŠANA UN IEDARBINĀŠANA BEZ ATSLĒGĀM
Izmantojot elektronisko drošības sistēmu, 508 RXH BlueHDi atvēršana un ie-
darbināšanas ir apbrīnojami vienkārša. Parasto mehānisko atslēgu aizvieto elektroni-
skā pults, kuru var glabāt makā vai rokassomiņā. Lai automašīnu atvēru vai aizvērtu, ir 
tikai jāpieskaras durvju rokturim. Lai iedarbinātu dzinēju un to apturētu ir tikai jāpies-
piež poga Start / Stop.

SKĀRIENJUTĪGAIS EKRĀNS SMEG+*
Ar SMEG+ sistēmu 508 RXH BlueHDi modelis ienāk digitālajā pasaulē ar modernajām 
komunikācijas iespējām. Augstas izškirtspējas skārienjutīgais ekrāns sniedz dažādas 
iespējas multimediju, navigācijas, tālruņa un interneta lietošanai. 

*Standarta vai nav pieejams atkarībā no versijas.

ATPAKAĻSKATA KAMERA*
Atpakaļskata kamera* aktivizējas automātiski, ieslēdzot atpakaļgaitu. Manevri at-
pakaļgaitā, pateicoties skārienjutīgajā ekrānā attēlotajam attēlam,  kļūst drošāki un 
vienkāršāki.  

*Standarta vai papildaprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.

AKLO ZONU NOVĒROŠANAS SISTĒMA*
Pateicoties priekšējā un aizmugures bamperī esošajiem četriem sensoriem, aklo zonu 
novērošanas sistēma nodrošina autovadītāju ar informāciju par aklajā zonā esošajām 
automašīnām. Autovadītāju brīdina oranža gaismas diode, kas iedegas vienā sānu 
spogulī. 

*Standarta vai papildaprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas (nepieciešama priekšējā parkošanās 
palīga esamība).



IZBAUDIET PLAŠUMU   
PANORĀMAS STIKLA JUMTS
508 RXH BlueHDi salonu pārpludina dabīga gaisma, kas rada plašuma sajūtu. 
Stikla jumts, kura platība ir 1,60m2 sniedzas līdz aizmugures sēdeklim, sniedz lielisku 
skatu uz apkārtni un pasažieriem rada brīvības sajūtu. 508 RXH ārienei stikla jumts 
piešķir dinamisku un modernu izskatu. Lielāku ērtību piešķir arī jumta elektriskais 
pārklājs. Pateicoties piecām iepriekš ieprogrammētām pozīcijām jumtu varat 
noregulēt tieši atbilstoši savām vajadzībām.

LIELS BAGĀŽAS NODALĪJUMS
508 RXH BlueHDi bagāžas  nodalījuma apjoms var būt 660 litri (560 dm3 VDA, 
ar paceltiem muguras balstiem) līdz 1 865 litriem ((1 598 dm3 VDA, ar nolaistiem 
sēdekļiem). Bagāžas nodalījuma apakšā atrodas glabātuves, kuru kopējais 
apmērs ir 48 litri (42 dm3).  
 
**Standarta vai papildu aprīkojumā, atbilstoši versijai.



ATPAKAĻSKATA KAMERA*
Atpakaļskata kamera* aktivizējas automātiski, ieslēdzot atpakaļgaitu. 
Manevri atpakaļgaitā, pateicoties skārienjutīgajā ekrānā attēlotajam at-
tēlam,  kļūst drošāki un vienkāršāki. 

*Standarta vai papildaprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas. 

HEAD UP DISPLAY*
Visa automašīnas vadīšanai nepieciešamā informācija atrodas jūsu acu 
priekšā, un skatiens pat ne uz mirkli nav jānovērš no ceļa. Head Up Display 
sistēma informāciju attēlo krāsaini uz plāna paneļa, kas atrodas jūsu acu 
priekšā. Jums pastāvīgi un droši tiks sniegta kruīza kontroles** informācija 
un navigācijas instrukcijas***. 

*Standarta vai papildaprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas. 
**Standarta vai papildu aprīkojumā, atbilstoši versijai. 
***Pieejams kopā ar SMEG+ skārienjutīgu ekrānu.

LIELISKA GAISOTNE SALONĀ
Inteliģentajam un modernajam jaunajam 508 modelim ir aprīkojams, kas padara 
automašīnu vadīšanu vēl vienkāršāku un patīkamāku.  

VADĪBAS PALĪDZĪBA:

PARKOŠANĀS PALĪGS* UN AKLO ZONU NOVĒROŠANAS SISTĒMA
Parkošanās palīgs ar skaņu un attēlu priekšā un aizmugurē informē autovadītāju 
par attālumu starp automašīnu un šķērsli. Pateicoties priekšējā un aizmugures 
bamperī esošajiem četriem sensoriem, aklo zonu novērošanas sistēma 
(ir nepieciešama priekšējā parkošanās palīga esamība) nodrošina autovadītāju 
ar informāciju par aklajā zonā esošajām automašīnām. Autovadītāju brīdina 
oranža gaismas diode, kas iedegas vienā sānu spogulī. 

*Standarta vai papildaprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.



Kā automašīna, kas ir liels komunikators, 508 modelis 
piedāvā komunikācijas pakalpojumus un navigācijas 
palīglīdzekļus, kurus var vadīt no 7-collu skārienjutīga 
ekrāna.

AUDIO UN NAVIGĀCIJAS SISTĒMA
508, 508 SW un 508 RXH BlueHDi aprīkojumā ietilpst 
WIP Sound audio sistēma vai SMEG+*.  CD MP3 WIP 
Sound automašīnas radio ir savienots ar 6 skandām un 
standarta aprīkojumā ir pieejama arī a USB / jack kon-
taktligzda.

SMEG+ SKĀRIENJUTĪGS EKRĀNS*
Ar SMEG+ sistēmu 508 modelis ienāk digitālajā 
pasaule  lē ar modernajām komunikācijas iespējām. 
Augstas izškirtspējas skārienjutīgais ekrāns sniedz 
dažādas iespējas multimediju, navigācijas, tālruņa un 
interneta lietošanai. 

*Standarta vai nav pieejams atkarībā no versijas.

PEUGEOT CONNECT APPS*
Pateicoties SMEG+ skārienjutīgā ekrāna ergonomijai, 
aplikācijām var viegli piekļūt, un to izmantošana dar-
bojas intuitīvi: pietiek tikai ar interneta USB modema 
ievietošanu cimdu nodalījumā esošajā USB ligzdā. Jums 
reālajā laikā tiks nosūtīta praktiska informācija, kas 
atvieglos jūsu ikdienas braucienus: netālu esošās brīvās 
parkošanās vietas, degvielas cenas netālu esošajās 
degvielas uzpildes stacijās, ceļu satiksmes informācija, 
laika ziņas, Michelin vai TripAdvisor tūrisma informāci-
ja, tālruņa grāmata, kā arī Coyote aplikācija (pieejama, 
atkarībā no valsts). 

*Atkarībā no valsts un aprīkojuma līmeņa šis pakalpojums 

ietilpst papildu vai standarta aprīkojumā, vai arī nav pieejams. 

Iepazīstieties ar pakalpojuma vispārējiem noteikumiem.Drošības 

interesēs dažas aplikācijas un funkcijas var izmantot tikai stāvošā au-

tomašīnā.

APLIKĀCIJA “LINK MYPEUGEOT*”
Šī aplikācija jūsu viedtālrunī izmantos informāciju par 

automašīnu (atrašanās vietu, nobraukumu, degvielas 
patēriņu, indikatoru ieslēgšanos…), lai sniegtu šādus 
pakalpojumus:
• Apkope un brīdinājumi (1) : atgādinājums par nākamo 
apkopi. 
• Find My Car (Atrodi manu auto) (2) : sniedz iespēju 
atrast novietotās automašīnas atrašanās vietu. 
• Last Mile Guidance (Navigācijas turpināšana) (2) : kad 
automašīna ir novietota autostāvvietā, varēsiet turpināt 
savu ceļu ar kājām (nepieciešams, lai viedtālrunī būtu 
uzstādīta navigācijas aplikācija). 
• Braukšanas distance: pārbaudiet starp diviem ceļiem 
esošo degvielas līmeni un braukšanas distanci. 
• Ceļa statistika : nonākot galamērķī, varēsiet iepazīties 
ar pēdējā ceļa svarīgākajiem datiem: ilgums, vidējais 
degvielas patēriņš, veiktais attālums. 
Aplikācija izmanto Bluetooth® savienojumu kopā ar au-
tomašīnas skārienjutīgo ekrānu, lai nosūtītu informāci-

ju, izslēdzot aizdedzi(3).

*Pieejams gadījumā, ja ir savietojams viedtālrunis. 
 
(1) Šie atgādinājumi un brīdinājumi ne saturiski, nedz arī no svarīguma 
viedokļa neaizvieto apkopes grāmatā un lietošanas instrukcijā esošo 
informāciju. 
(2) Funkcijas Find My Car un Last Mile Guidance var izmantot par datu 
sakaru cenu.  Atkarībā no līguma, kas ir noslēgts ar tīkla operatoru, var 
tikt pievienotas papildizmaksas. Precīzāku informāciju jautājiet savam 
tīkla operatoram. 
(3) Pirmajā iedarbināšans reizē tiks pieprasīts uz automašīnas reģis-
trācijas apliecības norādītais VIN numurs, lai nodrošinātu drošu savien-
ojumu starp viedtālruni un 508. Šo darbību ir ieteicams veikt stāvēšanas 
laikā.

SISTĒMA UN HIFI JBL* APRĪKOJUMS
508 modeļa standarta aprīkojumā ietilpst digitālā 
skaņas apstrāde, kas sniedz iespēju labāk līdzsvarot 
skaņu salonā. Programmatūra dabīgāku skaņas vidi, 
kas nāk no priekšējā stikla; skaņu sistēma ļauj balsīm 
un mūzikas instrumentiem skanēt tieši pretim pasažier-
iem. 
508 modelis piedāvā arī JBL HI-Fi komplektu*, kurā 
ietilpst 10 skandas un 500W pastiprinātājs.  

*Papildaprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.

INTELIĢENTS KOMUNIKATORS



INTENSĪVS SKATS
Jaudu un raksturu piešķir atjauninātā priekšējā daļa kopā ar tai raksturīgo 
pilnas LED* tehnoloģijas apgaismojumu, kas padara 508 modeļa izskatu vēl 
izteiksmīgāku. Sedana aizmugures lukturos ir trīs nagi, kas uzsver šī modeļa 
kaķveidīgumu. Gudrs paņēmiens, kas palīdz izcelt modeļa stilistiskos uzlabo-
jumus. 

*Standarta vai papildu aprīkojumā, atbilstoši versijai.



EFEKTIVITĀTE UN VEIKTSPĒJA

JAUNS BENZĪNA DZINĒJS

Jaunajam PEUGEOT 508 modelim ir jauns Euro 6* benzīna dzinējs: 
1,6-litru THP 165 S&S, kas ir pieejams ar 6-pārnesumu manuālo
pārnesumkārbu vai jaunu 6-pārnesumu EAT6 automātisko 
pārnesumkārbu.  Jaunā dzinēja jauda ir 165 zs un C02 līmenis 
ir zemāks  - sākot ar 129 g/km (BVM6).

*Euro 6 ir Eiropā spēkā esošs standarts, kura mērķis ir izmešu samazināšana.

BENZĪNA DZINĒJI

BVM6 : 6-pārnesumu manuālā pārnesumkārba.
EAT6 : 6-pārnesumu manuālā pārnesumkārba.
(1) Atbilstoši direktīvai 99/100/CE.

BlueHDi TEHNOLOĢIJA

BlueHDi ir Peugeot’ Euro 6 dīzeļa dzinēju nosaukums. 
Šī tehnoloģija sniedz iespēju būtiski samazināt slāpekļa oksīda 
daudzumu (virs 90%), optimizēt CO2 izmešus un degvielas 
patēriņu, kā arī likvidēt 99,9% sodrēju daļiņas. 

2,0 l BlueHDi 150 BVM6 dzinējs, kura CO2 izmeši ar ar sedana vai 
universāla virsbūvi ir tikai 109 g/km, no šī rādītāja viedokļa šajā jaudas klasē 
ir labākais savā segmentā. 2,0 l BlueHDi 180 EAT6 dzinēja jaunā 
versija tika homoloģēta sedanam ar 120 g CO2 izmešiem , 
kas ir viens no vislabākajiem jaudas / degvielas patēriņa 
kompromisiem savā segmentā.  

DĪZEĻA DZINĒJI

BVM6 : 6-pārnesumu manuālā pārnesumkārba.
(1) Atbilstoši direktīvai 99/100/CE.
*ar 18" riepām.

Pārnesumkārba

Degvielas patēriņš (1/100 km) (1)

CO2 (g/km)
Pilsētā Uz lielceļa Vidējais

1,6L THP 165 S&S BVM6 7,5 4,5 5,6 129 

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

Pārnesumkārba
Degvielas patēriņš   ( l /100 km) (1)

CO2 (g/km)
Pilsētā    Uz lielceļa Vidējais

2,0 l BlueHDi 150Zs S&S

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

  M6      5,0     3,8     4,2      109



508 RXH Pārnesumkārba
 / Jauda

Degvielas patēriņš ( l /100 km) (1)

CO2 (g/km)
Pilsētā Uz lielceļa Vidējais

BlueHDi DZINĒJI 

2,0 l BlueHDi 180 EAT6

HYbrid4 DZINĒJI 

2,0 l HDi FAP HYbrid4 

508 SW Pārnesumkārba
Degvielas patēriņš ( l /100 km) (1)

CO2 (g/km)
Pilsētā Uz lielceļa Vidējais

Benzīna Dzinēji

1,6 l THP 165Zs S&S

1,6 l THP 165Zs S&S

Dīzeļa Dzinēji 

1,6 l BlueHDi 120Zs S&S

1,6 l BlueHDi 120Zs S&S

2,0 l BlueHDi 150Zs S&S 

2,0 l BlueHDi 180Zs S&S

1,6 l BlueHDi 120Zs S&S N1

508 Pārnesumkārba
Degvielas patēriņš ( l /100 km) (1)

CO2 (g/km)
Pilsētā Uz lielceļa Vidējais

Benzīna Dzinēji

1,6 l THP 165Zs S&S

1,6 l THP 165Zs S&S

Dīzeļa Dzinēji 

1,6 l BlueHDi 120Zs S&S

1,6 l BlueHDi 120Zs S&S

2,0 l BlueHDi 180Zs S&S

(1)Pārnesumkārba Atbilstoši direktīvai 99/100/CE.

(1) Vastavalt direktiivile 99/100/CE. (1) Atbilstoši direktīvai 99/100/CE.
M6 : 6-pārnesumu manuālā pārnesumkārba.
ETA6 : 6-pārnesumu automātiskā pārnesumkārba.

M6 7,5 4,5 5,6 129

EAT6 7,5 4,8 5,8 134

M6 4,7 3,6 4,0 103

EAT6 4,5 3,6 3,9 102

EAT6 5,0 3,8 4,2 109

M6 4,8 3,8 4,2 104

EAT6 4,7 3,8 4,2 108

M6 5,0 3,8 4,2 110

EAT6 5,6 4,0 4,6 120

M6 4,8 3,8 4,2 104

M6 7,6 4,6 5,6 130

EAT6 7,3 4,8 5,7 131

EAT6 5,2 4,2 4,6 119

ETG6 4,0 4,9 4,6 109

Peugeot plašā klāstā piedāvā automašīnas ar 
zemāku izmešu gāzes CO2 saturu; vairāk, nekā pusei 
no pārdotajām automašīnām šis rādītājs ir zem 140 
g/km. Lai panāktu šādu rezultātu ir nācies balstīties 
uz jau sevi pierādījušu tehnoloģiju, kuras līderis ir 
tieši Peugeot: ar sodrēju daļiņu filtru saistītajam FAP 
dīzeļa dzinējam (pirmo reizi tika pieņemts lietošanā 
2000. gadā), kas ir uzstādīts jau vairāk, nekā 2,1 
miljoniem automašīnu (filtrs likvidē 99,99% sodrēju 
daļiņas); un tiek izmantotas arī modernas 
tehnoloģijas: Stop & Start, jaunās paaudzes HDi 
un benzīna dzinēji... 
 
BlueHDi DZINĒJI 
Jaunais PEUGEOT 508 modelis ir pieejams ar 
jaunām tehnoloģijām, tai skaitā ar BlueHDi – ar šo 
vārdu tiek apzīmēti Euro 6 dīzeļa dzinēji. Savstarpēji 
savienojot ekskluzīvā veidā izlases kārtībā 
katalīzes redukcijas (SCR) un papildvielu sodrēju 
daļiņu filtru, BlueHDi tehnoloģija sniedz iespēju 
samazināt slāpekļa oksīdu daudzumu virs 90%, 
optimizēt CO2 izmešu daudzumu un degvielas 
patēriņu, kā arī likvidēt 99,9% no sodrēju daļiņām. 
2,0 l BlueHDi 150 BVM6 dzinējs, kura CO2 izmeši ar 
sedanu vai SW ir tikai 105 g/km, no šī rādītāja 

viedokļa šajā jaudas klasē ir labākais savā segmentā. 
2,0 l BlueHDi 180 EAT6 dzinēja jaunā versija tika 
homoloģēta sedanam ar CO2 izmešiem 111 g, kas 
rada vienu no vislabākajiem jaudas / degvielas 
patēriņa kompromisiem savā segmentā.   

BENZĪNA DZINĒJS 
Jaunajam 508 modelim ir Euro 6* 1,6 l THP 165 zs 
Stop and Start benzīna dzinējs ar 6-pārnesumu 
manuālo pārnsumkārtbu vai jauno 6-pārnesumu 
EAT6 automātisko pārnesumkārbu.  
 
*Euro 6 ir Eiropā spēkā esošs standarts, kura mērķis ir izmešu
samazināšana.
Pārnesumkārba / Jauda
Degvielas patēriņš (1/100 km)

PEUGEOT UN VIDE



508 modeļa jaunais aprīkojums piedāvā vēl lielāku 
drošību kā līdz šim:

BREMŽU SISTĒMA UN ESP
Visām 508 modeļa versijām ir augstas kvalitātes 
aktīvā drošība, pateicoties standarta aprīkojumā 
esošajai ESP trajektorijas kontroles sistēmai. 
ESP sistēmā ietilpst riteņu pretbloķēšanas sistē-
ma (ABS), vilces kontrole (ASR), elektroniskais 
bremzēšanas spēka sadalītājs (EBV un CBC), ārkār-
tas bremzēšana (AFU), dzinēja griezes momenta 
sistēma (MSR) un inteliģentā vilkmes kontrole*, kas 
sniedz iespēju optimizēt 508 modeļa virzību pie 
sliktas saķeres.

ELEKTRISKĀ STĀVBREMZE*
Elektriskās stāvbremzes pielietojums dzinēja ap-
stāšanās vai izslēgšanās gadījumā nostrādā au-
tomātiski, un iedarbinot automašīnu automātiski 
atslēdzas. 
Ar elektrisko stāvbremzi saistītais kalnā braukšanas 
uzsākšanas palīgs palīdz, uzsākot braukšanu 
nogāzē, 2 sekundes noturēt automašīnu.  

*Standarta vai papildu aprīkojumā, atbilstoši versijai.

KRUĪZA KONTROLE UN ĀTRUMA 
IEROBEŽOTĀJS*
Kruīza kontrole sniedz iespēju uzturēt vienu 
braukšanas ātrumu visu laiku, un ātruma ierobe- 
žotājs ļauj ieprogrammēt ātrumu, kuru vadītājs 
nevēlas pārsniegt. Šīs funkcijas var vadīt multifunk-
cionāli no stūres. Automašīnas iestatījumu izvēlnē 
var ieprogrammēt 5 ātrumus. 

*Standarta vai papildu aprīkojumā, atbilstoši versijai.

DROŠĪBAS SPILVENI*
Sadursmes gadījumā pasažierus aizsargā 6 drošības 
spilveni: 2 priekšējie, 2 sānu drošības spilveni un  2 
drošības aizkari priekšpusē un aizmugurē. 

*Standarta aprīkojumā.

GALVAS ATBALSTI*
Priekšējo sēdekļu galvas atbalstus ar integrētām 
regulēšanas funkcijām šķēršļu neesamības dēļ 
var noregulēt uz precīzi vēlamo augstumu. Galvas 
atbalstu izmērs un forma ļauj iespēju tos noregulēt 
pēc iespējas atbilstošāk pasažiera galvai, lai 
nodrošinātu vislabāko iespējamo aizsardzību. 

*Standarta aprīkojumā. 

TĀLO LUKTURU AUTOMĀTIKA*
Braucot tumsā, speciāla kamera pastāvīgi analizē 
braukšanas apstākļus (pretimnākoša automašīna, 
priekšā braucoša automašīna, apgaismotas pilsētas 
ielas...) un pie pirmās iespējas ieslēdz tālos lukturus, 
lai uzlabotu redzamību. 

*Standarta vai papildaprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no 
versijas. Pieejama tikai ar pilna LED apgaismojuma lukturiem.

HALOGĒNA PRIEKŠĒJIE LUKTURI
508 un 508 SW modeļu standarta aprīkojumā 
ietilpstošie halogēna lukturi ir ļoti draudzīgi acīm. 
Integrēto LED* lukturu lokveida raksturīgais apgais-
mojums ir redzams gan dienā, gan naktī.  

*Standarta vai papildu aprīkojumā, atbilstoši versijai.

LĪKUMU LUKTURI
Braucot ar tuvajiem un tālajiem lukturiem ar ātru-
mu, kas nepārsniedz 40 km/h, priekšējais miglas 
lukturis apgaismo līkumu iekšmalu. Šāds pa-
pildaprīkojums ir īpaši piemērots pilsētas ielām, 
krustojumiem, līkumainiem ceļiem, kā arī veicot 
parkošanās manevrus.

PEUGEOT CONNECT SOS*
Peugeot ir vienkāršojis zvanīšanu uz ārkārtas numu-
ru Eiropā. Situācijā, kad katra minūte ir svarīga, vari 
uzticēties PEUGEOT CONNECT SOS* sistēmai.  
Automātiskā zvanīšana uz ārkārtas numuru: kad 
atveras drošības spilveni vai nostrādā pirotehni-
skās sistēmas, zvans uz ārkārtas numuru tiek veikts 
automātiski, bez vadītāja iejaukšanās. PEUGEOT 
CONNECT SOS* identificē automašīnas atrašanās 
vietu, pa tālruni sazinās ar automašīnā esošajiem 
cilvēkiem un informē glābšanas dienestu. Zvans var 
notikt automašīnas īpašnieka dzimtajā valodā. 
Manuāla zvanīšana uz ārkārtas numuru: ja au-
tomašīnas vadītājs ir kritiskās situācijas upuris vai 
liecinieks (slimības uzliesmojums, savainošanās), 
viņš var ātri sazināties, izmantojot PEUGEOT SOS 
CONNECT pakalpojumu.* Lai to izdarītu, vienkārši 3 
sekundes ir jātur piespiesta uz instrumentu paneļa 
esošā SOS poga. 
 
PEUGEOT CONNECT SOS* pakalpojums šobrīd ir 
pieejams 13 Eiropas valstīs (Francijā, Vācijā, Itālijā, 
Spānijā, Portugālē, Beļģijā, Luksemburgā, Holandē, 
Šveicē, Austrijā, Lielbritānijā, Polijā un Dānijā). 
 
*PEUGEOT CONNECT SOS ir pieejams bez maksas visos 508 
moeļos ar Peugeot Connect bloku, pie nosacījuma, ka pakalpojums 
ir pasūtīts automašīnas pasūtīšanas laikā un atbilstoši tirdzniecī-
bas pārstāvībā un mājaslapā www.peugeot.com esošajiem 
vispārējiem lietošanas noteikumiem.

DROŠĪBA



KRĀSAS

GRIS HARIA 2 - M0ZR*

GRIS ARTENSE - M0F4

NOIR PERLA NERA - M09V

GRIS HARIA 2 - M0EH

BLEU BOURRASQUE - M0T4

PERLAMUTRA BALTS - M6N9 BALTS BANQUISE - P0WP



DISKI*

Standarta vai pēc izvēles, vai nav pieejams atkarībā no versijas.
17’’ dimanta alumīnija disks Style 04

18’’ dimanta alumīnija disks Archipel

18’’ alumīnija disks  Style 10

17’’  alumīnija disks  Silver Style 0617’’  alumīnija disks  Style 06

17’’  alumīnija disks Style 0516’’  alumīnija disks Style 02

19’’   dimanta alumīnija disks Style 12

18’’ dimanta alumīnija disks Style 07



IEKŠĒJĀ APDARE

Active
IOFR – Cocher Gris
Q1FC – Divu toņu pilns ādas salons Aries/Tramontane 
Q1FX – Cuir Claudia
3DFX – Cocher Tramontane
3FFX – Cocher Tramontane
 
Allure
Q1FC – Divu toņu pilns ādas salons Aries/Tramontane
Q1FX – Cuir Claudia
3FFX – Cocher Tramontane

 
GT
4QFJ – Dynamique (tumšs)
4HFJ – Tramontane (tumšs

RXH
3FFB – Half ādas salons Tramontane (tumšs)
8BFE – Adas salons Cohiba/Tramontane
8BFX – Speciāla RXH salona ādas apdare Club 
Tramontane (melns)
 



PAPILDAPRĪKOJUMS
1 – RDSO kravas āķis, sedans 
2 -  Multimediju pamatne 
3 – SW jumta reliņi 
4 – Aizmugurējā stikla žalūzijas 
5 – Bagāžas nodalījuma sadalījums 
6 -  Paklājs, kas atbilst grīdas formai 
7 - Suņu tīkls 
8 – Inox sliekšņa līstes

1.

2. 4.

3.

6.

5.

8.

7.

Izlemjot par labu Peugeot, jūsu rīcībā ir plašs pakalpojumu tīkls, kuru raksturo pilnīga pievēršanās lietai, visu 
nepieciešamo iekārtu esamība un pakalpojumu neapstrīdama kvalitāte – tas viss jūsu lielāka apmierinājuma 
nodrošināšanai. Jūs vienmēr varat būt drošs, ka kontaktējieties ar savas nozares profesionāļiem, kas jūs uzklausīs, 
izpratīs jūsu vajadzības, un atradīs risinājumus. Peugeot ir viss, kas nepieciešams, lai iegūtu uzticību un radītu 
pamatus ilgstošai sadarbībai.

Šajā katalogā ietvertā informācija un atainotās ilustrācijas balstās uz šīs brošūras sastādīšanas brīdī zināmajiem tehniskajiem datiem. Aprakstītais aprīkojums 
atkarībā no modeļa versijas ir pieejams vai nu pamata vai papildu aprīkojumā. Ņemot vērā pastāvīgo Peugeot produktu attīstīšanas politiku, ir jābūt gatavam 
tam, ka ražotājs jebkurā brīdī var mainīt ar saviem produktiem saistītos tehniskos datus, papildu aprīkojuma klāstu un piedāvāto krāsu gammu. Diemžēl 
pašreizējās fotogrāfiju drukai izmantojamā tehnika neļauj pietiekami precīzi atainot krāsu toņus. Lai iegūtu jebkādus papildu precizējumus vai papildu 
informāciju, gaidīsim jūs tuvākajā Peugeot tirdzniecības pārstāvniecībā. Šajā katalogā esošās informācijas reproducēšana bez Automobiles Peugeot atbilstoša 
satura skaidras atļaujas ir aizliegta.

JŪSU SIRDSMIERA NODROŠINĀŠANAI 

RAŽOTĀJA GARANTIJA
Papildus garantijai pret slēptajiem
defektiem, PEUGEOT automobiļiem 
piešķir 3 gadu vai 100 000 kilometru 
nobraukuma garantiju (izņ. izslēdzošo 
nosacījumu gadījumā) pret visiem 
ražošanas defektiem no jaunā 
automobiļa nodošanas jums vai
jūsu pārstāvim datumam. 

PEUGEOT ASSISTANCE – 
PAKALPOJUMU TĪKLS
Ja, esot Eiropā, nonāc negaidītā 
situācijā, 24 stundas diennaktī un 365 
dienas gadā  tev ir iespēja piezvanīt 
Peugeot Assistance.

PEUGEOT KLIENTU LĪGUMI
Lai jūs varētu braukt ar mierīgu sirdi, 
Peugeot papildus garantijai piedāvā 
arī profilakses kopšanu un apkopi – 
trīs unikālas un individuālas paketes, 
lai jūs varētu braukt bez raizēm.  No 
klientu atbalsta līdz automobiļa 
salabošanai iespējamo problēmu 
gadījumā, no nodilušo detaļu 
nomaiņas līdz apkopei. Jūs varat 
izvēlēties tieši savam automobilim 
nepieciešamās izdarāmās darbības. 
Un tam vienmēr ir Peugeot garantija.

PEUGEOT ORIĢINĀLO REZERVES 
DAĻU PIEDĀVĀJUMS
Kvalitāte, drošība un izturība- visas 
mūsu piedāvātās Peugeot oriģinālās 
rezerves daļas ir jūsu drošības 
nodrošināšanai tiek pakļauta stingrai 
kontrolei un pārbaudei. Peugeot 
tīklam pievienojušos pārstāvniecību 
piedāvātājām oriģinālajām rezerves 
daļām tiek piemērota viena gada 
garantija.

PEUGEOT – UZŅĒMĒJU RĪCĪBĀ
Peugeot nozīmē arī jaunu pieeju 
pakalpojumu piedāvāšanā 
uzņēmumiem ar autoparku. 
Neatkarīgi no autoparka sastāva, 
piedāvājam jums: autoparka 
transportlīdzekļu piedāvājumu, 
finanšu risinājumus, apkopi un 
administrēšanu.
Papildu informācijas saņemšanai 
gaidīsim jūs tuvākajā Peugeot 
tirdzniecības pārstāvniecībā.

VĒL VAIRĀK PRIEKA
PEUGEOT BUTIKS
Peugeot butikā atradīsit visu 
nepieciešamo papildu aprīkojumu 
un piederumus, kas ir izstrādāti īpaši 
Peugeot.
Piedāvājam jums arī plašu zīmola 
produktu klāstu, kas iepriecinās jūs 
pašus, bet būs arī labi piemēroti 
dāvanām.

PEUGEOT INTERNETS
Visu ar Peugeot saistīto informāciju 
atradīsit internetā, mūsu mājas lapās:
www.peugeot.com
www.peugeot.lv

KLIENTA APMIERINĀTĪBAS 
MĒRĪŠANA
Uzņēmums TNS Emor var tev 
piezvanīt pēc darbnīcas apmeklējuma. 
Atbildot uz viņu uzdotajiem 
jautājumiem, sniegsi savu ieguldījumu 
Peugeot pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanā.

TIRDZNIECIBAS UN APKOPES 
TIKLS UN PAKALPOJUMI


