JAUNAIS PEUGEOT 508
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PEUGEOT ir vienmēr turējis godā augstās kvalitātes
un atjautīgās franču ražošanas tradīcijas. Šodien
vairāk nekā jebkad agrāk PEUGEOT iegulda visu savu
enerģiju, lai izstrādātu elegantas automašīnas, sniedzot
autobraucējiem maņu pieredzi, kas paceļ autovadīšanu

jaunā līmenī pastiprinot visas sajūtas. No ergonomijas
un materiāliem līdz pat savienojamībai esam rūpīgi
strādājuši pie katras detaļas, lai jums nodrošinātu vēl
intuitīvāku autovadīšanas pieredzi.
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PEUGEOT 508 GT

« JAUNAIS PEUGEOT 508 IR IZVEIDOTS AR STILA NORĀDĒM, KAS
IZSTRĀDĀTAS LĪDZ AR MŪSU JAUNĀKAJIEM KONCEPTAUTO,
TO SKAITĀ, PEUGEOT EXALT UN PEUGEOT INSTINCT. »
GILLES VIDAL,

PEUGEOT STILA DIREKTORS
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JAUNAIS PEUGEOT 508 GT

RADIKĀLI SEDANS.

Ar savu zemās piekares virsbūvi, rūpīgi iezīmētajām līnijām un
muskuļoto, tēraudam līdzīgo stilu jaunajam PEUGEOT 508 GT
modelim piemīt elegants un inovatīvs gars. Jaunā modeļa ekskluzīvais
PureTech 225 S&S EAT8 dzinējs pastiprina autovadīšanas sajūtas.
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RADIKĀLAIS SEDANS.
Būdams uzreiz atpazīstams ar savu spēcīgo priekšējo daļu, kas lepojas ar
hroma pārklājuma šaha galdiņa raksta režģi, ko ieskauj Full LED(1) priekšējie
lukturi, PEUGEOT 508 GT ir radikāli mūsdienīgs sedans. Dizains ir skaidrs,
vienkāršs un nevainojami proporcionāls ar muskuļotu un atlētisku profilu un
ciešu viduslīniju, kas labi izceļ izliektos spārnus ar savu nepārtraukto plūdumu.
(1) Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no versijas.
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PĀRIET UZ NEPĀRSPĒJAMO PEUGEOT i-COCKPIT®.

MŪŽĪGS MŪSDIENĪGUMS.

Pārņemiet vadības ierīces PEUGEOT i-Cockpit® un izbaudiet jaunāko veiklo vadītāja sapņu
darbstaciju ar tās kompakto stūri, konfigurējamo digitālo displeju acu augstumā(1) un 10”
HD kapacitatīvo skārienekrānu(2). Pārvaldiet automašīnas iestatījumus ar saviem pirkstu
galiem, izmantojot tumblerus, īstenu pieskāriena prieku.

Katra detaļa ir izstrādāta tā, lai pastiprinātu ceļošanas sajūtas.
Jaunā PEUGEOT 508 GT salona apdari veido mūžīgi augstākās klases materiāli,
standarta aprīkojumā ar ādas(1) un Alcantara® apdari, un tas ir aprīkots ar
perforētas āda apdares srūri(1), bet infopanelis, durvju paneļi un viduskonsole ir
apdarināta ar Zebrano koka elementiem.
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(1) Jākonfigurē automašīnai, kas ir pilnībā apstādināta.
(2) Standarta aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.

(1) Āda un citi materiāli: vairāk informācijas par ādas apšuvumu skatīt tehniskajos raksturlielumos, kas pieejami pārstāvniecībās vai PEUGEOT tīmekļa vietnē jūsu valstī.
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PEUGEOT 508 GT

« JAUNĀ PEUGEOT 508 UNIKĀLAJĀS UN IESPAIDĪGAJĀS
PROPORCIJĀS NAV NEKĀ NO JEBKĀDĀM DIZAINA
PĀRMĒRĪBĀM, VEIDOJOT TĀ ELEGANCES PAMATU. »
PIERRE-PAULS MATTEI,

JAUNĀ PEUGEOT 508 DIZAINA NODAĻAS VADĪTĀJS
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JAUNAIS PEUGEOT 508 GT LINE

VIŅPUS VĀRDIEM.

PEUGEOT 508 GT Line kaķiskais spēks un pievilcība uzreiz piesaista skatienu,
jo to veido elegantas līnijas, izsmalcināts dizains, augstāko tehnoloģiju
aprīkojums, ietverot bezrāmja atpakaļskata spoguli(1) un GT Line augstākās
klases funkcijas.
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Standarta aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.

DROSMĪGA ELEGANCE.
Priekšējā daļā hroma pārklājuma šaha galdiņa raksta režģis,
spīdīgi melni durvju spoguļu korpusi un zīmola jaunie, jaunākās
paaudzes priekšējie lukturi izceļ jaunā PEUGEOT 508 GT LINE
tīrās un drosmīgās līnijas.
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SPOŽI SPILGTS.

NEKAD NEPALIKT NEIEVĒROTAM.

Uzlabotam vizuālam komfortam dienā un naktī zīmola atšķirīgā jaunā
apgaismojuma forma(1) ietver Full LED priekšējos lukturus ar automātisko
augstuma korekcijas funkciju(2), priekšējos LED indikatorus un statisko
pagriezienu apgaismojumu. Jūs vienmēr varat redzēt un būt redzams, lai
braukšana būtu optimāla un droša.

Aizmugurējais raksturīgais apgaismojums ir papildināts ar divām
trīsdimensiju LED gaismām(1) ar trīskāršu PEUGEOT nagu formu un
aprīkots ar oriģinālu aktivizēšanas un dezaktivēšanas mehānismu,
aizslēdzot un atslēdzot durvis. Lampu intensitāte automātiski
pielāgojas apgaismojuma apstākļiem, jums nodrošinot papildu
redzamību.
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(1) Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no versijas.
(2) Šī funkcija automātiski koriģē gaismu augstumu atbilstoši automašīnas slodzei tā, lai netraucētu citiem autobraucējiem.

(1) Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no versijas.
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PEUGEOT 508 ALLURE

« JAUNAJAM PEUGEOT 508 PIEMĪT VISAS ZĪMOLA
ATLĒTISMA, ELEGANCES UN INOVĀCIJU STIPRĀS PUSES. »
BERNARDS HESSE,

ZĪMOLA 508 MODEĻA PROJEKTA VADĪTĀJS
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JAUNAIS PEUGEOT 508 ALLURE

APŅĒMĪGI MODERNS.

Aizmugurējā daļā krusteniskā spīdīgi melnā loksnes izceļ gaismu 3D efektu,
ko tiešā veidā ir iedvesmojusi PEUGEOT Instinct konceptautomašīna.
Šaurāko aizmugurējo daļu izceļ bagātīgi izveidotie spārni, bet 18” Hirone
divtoņu dimanta griezuma riteņu diski ar pelēku „Grey Dust“ lakojumu(1)
akcentē tēraudam līdzīgo jaunā PEUGEOT 508 ALLURE muskulatūru.
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Izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.

ĀRPUS RĀMJA .
Jaunā PEUGEOT 508 ALLURE eleganto, slaido un atlētisko
korpusa stilu ir iedvesmojušas kupejas, bet tam piemīt
visas sedana īpašības. Jau pašām pirmajām dizaina
skicēm uzmanība tika pievērsta optimizētu proporciju
radīšanai, izmantojot tehniskos pārrāvumus.
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ESIET ATVĒRTI PASAULEI.

BEZKOMPROMISA IZCILĪBA .

Uzņemiet skaistumu no ainavām jums apkārt.
Atverot panorāmas tipa jumta lūku(1) nodrošina visiem
pasažieriem, arī aizmugurējā sēdeklī sēdošajiem, unikālu
platleņķu ainavu skatu.

Bezrāmju durvju elegance ir ideāls papildinājums jaunā
PEUGEOT 508 tīrajām stila līnijām. Tālab dizaina komanda ieguldīja
visas savas zināšanas, lai panāktu bezkompromisa estētiku un
kvalitāti. Rūpīgais darbs redzams proporcijās, apdarē un atstarpju
un sapludinošajos stiprinājumos, un rezultāts ir tāds, ka katra
detaļa piešķir savu pilnības pieskārienu.
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(1) Izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.
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SALONS

« JAUNĀ PEUGEOT 508 SALONA IEPAZĪŠANA IR KĀ
IENĀKŠANA CITĀ PASAULĒ – PĀRSTEIDZOŠĀ, ORIĢINĀLĀ UN
AUGSTAS KVALITĀTES VIDĒ, KAS RADA UZMUNDRINOŠU UN
INTUITĪVU AUTOVADĪŠANAS PIEREDZI. »
ANNA KOSTAMAŅA,

JAUNĀ PEUGEOT 508 SALONA DIZAINA NODAĻAS VADĪTĀJA
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SAGLABĀJIET SAIKNI AR PASAULI.
Pārkopējiet savas iecienītākās saderīgās lietotnes,
8” kapacitatīvajā skārienekrānā(1), izmantojot funkciju
„Mirror Screen“(2) un veiciet sava viedtālruņa uzlādi(3) uz
viduskonsoles. Ceļojiet pilnīgi mierīgu prātu ar savienoto
3D navigāciju(4), kas aprīkota ar balss atpazīšanas funkciju,
izmantojot TomTom® pakalpojumus, kas parāda visus galvenos
braukšanas notikumus reāllaikā(5). Ar PEUGEOT i-Cockpit®
Amplify(4) pielāgojiet salona vidi un braukšanas režīmu savam
garastāvoklim, izmantojot aktīvo piekares kontroles sistēmu.

(1) Standarta aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.
(2) Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no versijas. Funkcija „Mirror Screen“ izmanto viedtālruņa
abonementa datus, kuriem nepieciešams zvanu plāns, iekļaujot piekļuvi tīmeklim, un nerada papildu abonēšanas
izmaksas. Lietotāji pievieno savu ierīci automašīnai, izmantojot USB kabeli. Funkcija „Mirror Screen“ darbojas,
izmantojot „Android Auto“ (ar Android operētājsistēmas viedtālruņiem pēc lietojumprogrammas „Android Auto“
lejupielādes viedtālrunī, automašīnai esot pilnībā apstādinātai), „Apple CarPlay™“ (iOS viedtālruņi) vai „MirrorLink®“
tehnoloģiju (ar „MirrorLink®“ saderīgi viedtālruņi). Jūsu drošībai „Android Auto“, „Apple CarPlay™“ vai „MirrorLink®“
sertificētas lietotnes darbosies vienīgi tad, ja automašīna būs apstādināta vai atradīsies kustībā, atbilstoši tam, kas
piemērojams. Atrodoties kustībā, dažas lietotņu funkcijas tiks bloķētas. Noteikta veida saturam, kas jūsu viedtālrunī
ir pieejams bez maksas, jums būs nepieciešams maksas abonements līdzvērtīgai „Android Auto“, „Apple CarPlay“ vai
„MirrorLink®“ sertificētai lietojumprogrammai. „Android Auto“ un „Apple CarPlay™“ var būt ar balss vadību. Uzziniet
vairāk vietnē http://www.peugeot.fr/services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html.
(3) Standarta aprīkojumā vai kā izvēles aprīkojums atkarībā no versijas - Ar Qi standartu saderīgu ierīču
indukcijas uzlāde.
(4) Standarta, izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.
(5) Reāllaika satiksme, degvielas cenas, autostāvvietas, laika apstākļi, vietējās meklēšanas funkcija. Ietver trīs gadu
abonementu visiem pakalpojumiem, kuru var pēc tam pagarināt vai atjaunot (maksas pakalpojums).
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EKSKLUZĪVS SĒDVIETU KOMFORTS.

Hi-Fi FOCAL® TĪRAI SKAŅAI.

Ideālam komfortam visās situācijās jaunais PEUGEOT 508 ir aprīkots ar apņemošiem vadītāja un pasažiera sēdekļiem
ar AGR sertifikātu(1) attiecībā uz ergonomiju un sēdekļu regulēšanas iespēju klāstu(2). Optimālam komfortam jaunais
PEUGEOT 508 modelis ir pieejams ar sēdekļiem ar elektriskiem sēdekļiem un atmiņas iestatījumiem. Tiem ir
uzstādīta arī apsilde un daudzpunktu masāžas sistēma(3), ko aktivizē astoņas pneimatiskās kabatas.

Augstākās klases Hi-Fi FOCAL® sistēma(1) lepojas ar tīru un precīzu skaņas
atainojumu autobraucējiem, kas meklē augstākā līmeņa skaņas kvalitāti.
Jaunais PEUGEOT508, būdams aprīkots ar desmit skaļruņiem un smalkākajām
akustiskajām tehnoloģijām, paplašina Hi-Fi pieredzes robežas automašīnas
salonā.
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(1) Aktion Gesunder Rücken (Vācijas muguras veselības asociācija). Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no versijas.
(2) Garenvirziena, sēdekļa slīpuma un jostasvietas atbalsta regulēšana.
(3) Izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.

(1) Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no versijas.
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MAZI UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI LIELIEM CEĻOJUMIEM.

PAPILDU TILPUMS.

Daudzās uzglabāšanas vietas ir izkārtotas pa visu salonu. Priekšējā daļā tās
atrodas durvju paneļos, viduskonsolē un zem tās. Aizmugurējo pasažieru
lietas arī ir viegli aizsniedzamas. Izpētiet visas atjautīgās sistēmas jaunajā
PEUGEOT 508 modelī.

Lielas ietilpības bagāžas nodalījums(1) ir ārkārtīgi praktisks ar savu vēl plašāko
aizmugurējā pārsega vērtni. Jaunais PEUGEOT 508 ir pieejams arī ar brīvroku
aizmugurējo pārsegu(2), kas kopā ar bezatslēgas piekļuves un iedarbināšanas sistēmu
ļauj autobraucējiem atvērt un aizvērt bagāžas nodalījumu ar vienkāršu kājas kustību
zem aizmugures bufera.
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(1) Bagāžas nodalījuma tilpums = 487 litri. Kravas tilpumu var palielināt, arī daļēji vai pilnībā nolokot aizmugurējo sēdekli.
(2) Izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.
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SNIEGUMS UZ CEĻA

« JAUNAIS PEUGEOT 508 SNIEDZ NEIEROBEŽOTAS
AUTOVADĪŠANAS SAJŪTAS VIENKĀRŠI ELPU
AIZRAUJOŠAM REZULTĀTAM! »
LORĀNS BLANŠĒ,

PEUGEOT PRODUKTA DIREKTORS
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EJIET SAVU CEĻU.
Jaunajā PEUGEOT 508 izmantotas zīmola vismodernāko
tehnoloģisko sasniegumu sniegtās priekšrocības. Ar savu precīzo
vadāmību, ne ar ko nesalīdzināmo stūres vadības sajūtu un
izcilo stabilitāti uz ceļa, ko uzlabo elektroniskā piekare(1), jaunais
modelis sniedz autovadītājiem lielāku kustības brīvību un ļauj
emocionāli piedalīties ceļojumā.

(1) Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no versijas un dzinēja.
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PILNĪBĀ AUTOMATIZĒTS.

REDZĒT NEREDZAMO.

Būdams aprīkots ar plašu tehnoloģiskā aprīkojuma(1) klāstu, jaunajam
PEUGEOT 508 ir uzstādītas zīmola jaunākās paaudzes vadītāja
palīgsistēmas(2), kas palielina drošību, palīdz jums veikt manevrus un labāk
izprast un paredzēt vides un ceļa apstākļus.

Naktī vai sliktas redzamības apstākļos nakts redzamības
„Night Vision“ infrasarkanās kameras sistēma(1) nosaka gājējus vai
dzīvniekus automašīnas priekšā, lai braukšana būtu optimāli droša.
Attēls tiek parādīts jūsu redzeslaukā digitālajā mēraparātu panelī
kopā ar brīdinājumu.
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(1) Standarta, izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas: seši drošības spilveni, ABS, ESP, infrasarkanā kamera, daudzfunkciju kamera uz augšējā vējstikla,
12 ultraskaņas sensori, radars un divas 180°
(2) Standarta, izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.

(1) Izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.
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GĀDĀJOT PAR JŪSU DROŠĪBU.
Ar aprīkojuma paketi „Safety Pack“(1) braukšanas palīgsistēmas jums palīdz būt pilnīgi drošam uz ceļa.
Aprīkojuma paketē iekļauta aktīvā bremzēšanas sistēma „Active Safety Brake“ ar palīgsistēmu laika intervāla ievērošanai „Distance
Alert“, joslas saglabāšanas palīgsistēma „Lane Keeping Assist“ un ātruma ierobežojuma zīmju atpazīšanas un ieteikumu sistēma
„Speed Limit Recognition and Recommendation“.
Aprīkojumu pakete „Safety Plus Pack“(2) piedāvā uzlabotu drošības aprīkojumu ar aktīvo aklās zonas uzraudzības sistēmu „Active
Blind Spot Monitoring system”, vadītāja uzmanības brīdinājuma sistēmu „Driver Attention Alert”, tālo gaismu palīgsistēmu „High
Beam Assist“ un paplašināto ceļa zīmju atpazīšanas sistēmu „Extended Traffic Sign Recognition“ uzlabotām paredzēšanas iespējām.
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(1) Standarta aprīkojumā.
(2) Standarta, izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.

BRAUCIET AUTONOMI.
Ar aprīkojuma paketi „Drive Assist Plus Pack“(1) brauciet ar savu jauno PEUGEOT 508 daļēji autonomi.
Izmantojot priekšējā bufera vidusdaļā iebūvēto radaru un kameru vējstikla augšdaļā, adaptīvā kruīza kontroles
sistēma „Adaptive Cruise Control“ ar „Stop & Go“ funkciju automātiski pielāgo jūsu automašīnas ātrumu
priekšā braucošās automašīnas ātrumam, saglabājot konstantu attālumu. Tā ir apvienota ar palīgsistēmu
satiksmes joslas saglabāšanai „Lane Positioning Assist“, kas saglabā automašīnas kustību vadītāja
izvēlētajā pozīcijā.
(1) Standarta, izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.

37

BEZKOMPROMISA EFEKTIVITĀTE.

NEMANĀMA PĀRSLĒGŠANA .

Jauno PEUGEOT 508 darbina jaunākās paaudzes PureTech un BlueHDi(1) dzinēji, kas atbilst Euro 6
standartam. Pamatojoties uz 1,6 l PureTech, ir pieejami divi benzīna dzinēji. Pamatojoties uz 1,5 l un 2,0 l
BlueHDi, ir pieejami trīs dīzeļdzinēji.

Būdama tikpat taupīga kā manuālā pārnesumkārba, jaunā EAT automātiskā
pārnesumkārba(1) piedāvā ātru un nemanāmu pārnesumu pārslēgšanu ar jauno
„Shift and Park by wire“ sistēmu(2) un svirām pie stūres.
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(1) EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8 – 8 pakāpju efektīvā automātiskā transmisija): jaunā 8 pakāpju automātiskā pārnesumkārba.
(2) Pārnesumkārba ar elektriskajām vadības ierīcēm.

(1) BlueHDi dzinēji ir aprīkoti ar selektīvās katalītiskās redukcijas (SCR) tehnoloģiju. Vairāk informācijas PEUGEOT tīmekļa vietnē jūsu valstī.
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ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMS.
Ar savu drosmīgo un radikālo stilu jaunais PEUGEOT 508 ir
izstrādāts, lai atbilstu profesionāļu vajadzībām, un īpaši paturot
prātā kopējās izmaksas. Jaunā PEUGEOT 508 izcilā dizaina,
apdares kvalitātes un izturības mērķis ir palielināt tā atlikuma
vērtību. Automašīnas aprīkojums, materiāli un dzinēji tika
izvēlēti atbilstoši augstākajiem un stingrākajiem standartiem, lai
samazinātu regulārās apkopes un degvielas patēriņa izmaksas.
PEUGEOT 508 ir aprīkots arī ar zīmola jaunākās paaudzes
palīgsistēmu, lai palīdzētu autobraucējiem pilnībā
kontrolēt savu braukšanu.
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PIELĀGOŠANA

« JAUNĀ PEUGEOT 508 SALONS JAU PATS PAR SEVI IR
AICINĀJUMS DOTIES CEĻOJUMĀ. APDARES UN APŠUVUMA
MATERIĀLU KVALITĀTE UN APSTRĀDĒ IEGULDĪTĀ RŪPĪBA
APŅEM BRAUCĒJUS, MODERNĀ UN
IZSMALCINĀTĀ VIDĒ. »
BENUĀ MORĒNS ,

PEUGEOT KRĀSU UN APDARES DIZAINA NODAĻAS VADĪTĀJS
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4

8

3

MATERIĀLAM IR NOZĪME.
Pielāgojiet savu automašīnu un uzlabojiet savu
labsajūtu, izvēloties no augstākās klases un
mūžīgiem apdares un apšuvuma materiāliem(1).
Iekāpiet, aizveriet durvis un atslābinieties.
7

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

Tumša tekstila salona apdare LOSANGE
Tumša TEP/tekstila salona apdare BRUMEO
Gaiša TEP/tekstila apdare EVRON
Tumša TEP/tekstila salona apdare BELOMKA
Melns ādas sēdekļi Claudia Mistral
Viegla ādas salona apdare Claudia Guérande
Melns pilnas ādas salons Nappa Amloz
Sarkans pilnas ādas salons Nappa Amloz
Tumšs Alcantara salons GRAMLOZ
2

1

6
(1) Standarta, izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas. Āda un citi materiāli: vairāk
informācijas ādas apšuvumu skatīt tehniskajos raksturlielumos, kas pieejami pārstāvniecībās vai PEUGEOT
tīmekļa vietnē jūsu valstī.
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ĪPAŠĀS KRĀSAS:

Balts Nacré

Sarkans Ultimate

Pelēks Hurricane(1)

Balts Banquise

IZKRĀSOJIET.
Izvēlieties krāsu pēc jūsu izvēles no sešiem metāliskiem toņiem
zīmola hromatiskajā klāstā, tostarp jauno krāsu „Celebes Blue“ ar
mirdzuma efektu, diviem tīrtoņa krāsu toņiem un diviem īpašiem
krāsu toņiem, kas pieejami jaunajam PEUGEOT 508 – perlamutra
baltā Balts Nacré un Sarkans Ultimate.

TĪRTOŅA KRĀSAS:

METĀLISKĀS KRĀSAS:

Pelēks Artense

Pelēks Platinum

Pelēks Smart

Jaunā PEUGEOT 508 ārpuses galējo akcentu ir piešķīruši
matēti vai spīdīgi alumīnija diski, kas izvēlēti no septiņu
pielāgotu modeļu(1) klāsta.

Melns Perla Nera

Zils Encre

Zils Celebes

(1) Standarta, izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.

(1) Standarta aprīkojumā

VIENKĀRŠI MIRDZI.
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16” BANDON

16” CYPRESS

17” MERION

17” MERION
divtoņu ar dimanta efektu

18” HIRONE

divtoņu ar dimanta efektu un
pelēku „Grey Dust“ apdari

18” SPERONE

19” AUGUSTA

divtoņu ar dimanta efektu

divtoņu ar dimanta efektu
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3

1

1

4

2

APRĪKOJIET SAVU BRAUCIENU AR PAPILDPIEDERUMIEM.

508 DZĪVESVEIDS.

Jaunais PEUGEOT 508 ir pieejams ar transportēšanas, aizsardzības un komforta aprīkojumu un
multivides risinājumiem, lai ideāli iederētos jūsu aktīvajā dzīvesveidā.

Uzziniet vairāk par PEUGEOT Dizaina laboratorijas izstrādāto ekskluzīvo ādas(1) un Alcantara® kolekciju,
ko veido mūsdienīgas un elegantas bagāžas un ādas preces un ko iedvesmojusi jaunā PEUGEOT 508 pasaule.
Aplūkojiet pilnu PEUGEOT dzīvesveida klāstu vietnē: https://boutique.peugeot.com/

1. Pakaramais uz galvas balsta
2. Velūra grīdas paklāju komplekts
3. Bagāžas nodalījuma tīkls
4. Divi priekšējie dubļusargi

1. Bezvadu „Listen FOCAL®“ austiņas, ko izstrādājusi PEUGEOT Dizaina laboratorija
2. Bagāžas somu līnija
(1) Šķelta govs āda.
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TIRDZNIECĪBAS UN APKOPES
TĪKLS UN PAKALPOJUMI
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.

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 izturībavisas 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 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.

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.

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.
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