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PEUGEOT vienmēr ir sekojis franču ražošanas tradīcijai,
kuras pamatā ir kvalitāte un atjautība. Tagad vairāk
nekā jebkad iepriekš PEUGEOT ir novirzījis visu savu
enerģiju, lai izstrādātu automašīnas ar izskatu, kas
rosina visas maņas un nodrošina brīnišķīgu braukšanas
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pieredzi, kas pārspēj visu iepriekš piedzīvoto. Ik sīkumam
ir pievērsta īpaša uzmanība – ergonomika, materiāli,
savienojamība – lai jums nodrošinātu intuitīvāku
braukšanas pieredzi.

04 PEUGEOT 508 SW GT
08 PEUGEOT i-Cockpit®			
10 PEUGEOT 508 SW GT LINE
14 Jauna raksturīgā apgaismojuma forma
16 PEUGEOT 508 SW ALLURE
20 Stikla jumta lūka un bezrāmju durvis
22 Salona dizains

24 Savienojamība, komforts, uzglabāšana un
bagāžas nodalījums
30 Sniegums uz ceļa
34 Tehnoloģija un vadītāja palīgsistēmas
38 Dzinēji un efektivitāte
42 Pielāgošana

5

JAUNAIS PEUGEOT 508 SW GT

6

7

JAUNAIS PEUGEOT 508 SW GT

RADIKĀLAIS MINIVENS.
Dižojoties ar tēraudam līdzīgu, muskuļotu izskatu ar rūpīgi iezīmētām līnijām, izteiksmīgu
priekšējo režģi un 19 collu riteņiem, jaunais PEUGEOT 508 SW GT rada ļoti modernu,
bagātīgas, tomēr atlētiskas elegances sajūtu. Ar savu uzlaboto dinamisko vadību tā
nesalīdzināmais PEUGEOT i-Cockpit® un modernākās tehnoloģiskās iekārtas sola vēl
lieliskāku braukšanas pieredzi.
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Lepojoties ar elegantu, zemas piekares virsbūves formu, jaunais PEUGEOT 508 SW GT atklāj savu sportisko
raksturu ar savu dubulto hroma apdares izplūdes cauruli un vienlaidus uzstādīto motora pārsegu. No priekšpuses
tās hroma pārklājums, rūtota karoga dizaina radiatora režģis Full LED priekšējo lukturu ietvarā un asmens formas
dienasgaitas gaismas atspoguļo tā aso, dzēlīgo personību.
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N E P Ā R S P Ē J A M A I S P E U G E O T i - C O C K P I T ®.
Izbaudiet jaunāko eleganti izstrādātā, veiklā sapņu infopaneļa PEUGEOT i-Cockpit®
interpretāciju. Būdams aprīkots ar ārkārtīgi iederīgu stūri, digitālu, pielāgojamu ekrānu acu
augstumā un 10 collu HD kapacitatīvo skārienekrānu (1), PEUGEOT i-Cockpit® nodrošina
ievērojami uzlabotu ergonomiku un braukšanas pieredzi. No jauna atklājiet pieskāriena prieku
ar klavieru taustiņu tipa tumbleriem, kas nodrošina viena pieskāriena piekļuvi automobiļa
vadības funkcijām.
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(1) Standarta, izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.

Ieņemiet vietu modernajā, izsmalcinātajā jaunā PEUGEOT 508 SW GT vidē. Jaunā PEUGEOT 508 SW GT salona
apdari veido autentiski, mūžīgi materiāli, standarta aprīkojumā ar ādas(1) un Alcantara® salona apdari, un tas ir
aprīkots ar perforētas āda apdares srūri(1), bet infopanelis, durvju paneļi un viduskonsole ir apdarināta ar Zebrano
koka elementiem. Rūpīgi izvēlētie un sakombinētie apdares materiāli un polsterējums padara katru braucienu par
īsteni greznu pieredzi.

(1) Āda un citi materiāli: vairāk informācijas par ādas apšuvumu, lūdzu, skatiet tehniskajos raksturlielumos, kas pieejami jūsu vietējā pārstāvniecībā vai PEUGEOT tīmekļa vietnē jūsu valstī.
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JAUNAIS PEUGEOT 508 SW GT LINE
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JAUNAIS PEUGEOT 508 SW GT LINE

K A Ķ I S K A I S I Z S K AT S .
Jaunā PEUGEOT 508 SW GT Line jauda un kaķiskais izskats uzreiz piesaista skatienu.
Tā revolucionārajam dizainam raksturīga sportiska daba ar drosmīgu, zemas piekares
līniju, ko akcentē spīdīgi melni loga ietvari un jumta stieņi. Tā salons ir aprīkots ar tādām
izsmalcinātām iekārtām kā ‘Bezrāmja’(1) gaismjutīgais atpakaļskata spogulis un zīmola
augstākās klases klāsta atribūti, piemēram, perforētas dabīgās ādas stūre(2) ar hroma
pārklājuma gredzeniem un BT Line nozīmīti.
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(1) Bezrāmja atpakaļskata spogulis.
(2) Āda un citi materiāli: vairāk informācijas par ādas apšuvumu, lūdzu, skatiet tehniskajos raksturlielumos, kas pieejami jūsu vietējā pārstāvniecībā
vai PEUGEOT tīmekļa vietnē jūsu valstī.

Ar ‘fastback’(1) tipa aerodinamisko virsbūves formu jaunais PEUGEOT 508 SW GT Line rada pagarināta,
moderna automobiļa sajūtu. Tā dizains ir tīrs, vienkāršs un nevainojami proporcionāls. Tā muskuļotais,
atlētiskais profils un skulpturālā viduslīnija akcentē izliektos spārnus.

(1) Virsbūves tips ar jumta līniju, kas vienlaidus stiepjas lejup līdz bagāžas nodalījumam.
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SPOŽAS GAISMAS.
Uzlabotam vizuālam komfortam dienā un naktī zīmola atšķirīgā jaunā apgaismojuma forma(1) ietver
Full LED priekšējos lukturus ar pašizlīdzināšanās funkciju(2), statisko pagriezienu apgaismojumu un
priekšējos LED virzienrādītājus. Jūs vienmēr varat redzēt un būt redzams, lai drošība būtu optimāla.

Aizmugurējā raksturīgā apgaismojuma centrā ir Full LED 3D ‘nagu efekta’ gaismas(1) ar dinamiski ritošu ciklu,
aizslēdzot un atslēdzot automobili. Gaismu intensitāte tiek automātiski pielāgota apgaismojuma apstākļiem,
uzlabojot automobiļa redzamību gan dienā, gan naktī.
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(1) Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no versijas.

(1) Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no versijas.
(2) Šī funkcija automātiski koriģē gaismu iestatni atbilstoši automašīnas slodzei tā, lai neradītu diskomfortu citiem ceļa lietotājiem.
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JAUNAIS PEUGEOT 508 SW ALLURE
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JAUNAIS PEUGEOT 508 SW ALLURE

RADIKĀLI MODERNS.
Jūs pārsteigs jaunā PEUGEOT 508 SW ALLURE spēcīgās, vienmērīgās līnijas.
Iedvesmojoties no kupejas modeļiem, tā lepojas ar tikpat elegantām, cik sportiskām
iezīmēm, vienlaikus saglabājot augstākās klases minivena plašās ietilpības īpašības. Jau no
pašām pirmajām dizaina skicēm(1) fokuss tika likts uz optimizētu proporciju radīšanu, rūpīgi
pievēršoties pat sīkākajai detaļai.
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(1) Skice.

Aizmugurē jaunā PEUGEOT 508 SW ALLURE platā, muskuļotā uzbūve ir pilnībā savienota tā vienlaidu
ģeometrijā ar īpaši bagātīgajiem, izliektajiem spārniem. Spīdīgi melnā josla izceļ gaismu 3D efektu,
ko tiešā veidā iedvesmojis PEUGEOT Instinct konceptauto, un pastiprina kontrastu ar dubulto hroma
pārklājuma trapecveida izplūdes cauruli.
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I Z C I L Ī B A K AT R Ā D E TA Ļ Ā .

P L A Š I AT V Ē R T I P A S A U L E I .

Bezrāmja durvju elegance veido jaunā PEUGEOT508SW smalko dizainu un izceļ pagarināto, zemas piekares
virsbūves formu. Tālab dizaina komanda ieguldīja visas savas zināšanas, lai panāktu bezkompromisa
estētiku un kvalitāti. Rūpīgais darbs redzams proporcijās, stiprinājumos un apdarē, un rezultāts ir tāds, ka
katra detaļa piešķir savu pilnības pieskārienu.

Uzņemiet visu skaistumu no ainavām jums apkārt. Atveramais stikla jumts(1) nodrošina visiem pasažieriem,
arī aizmugurējiem pasažieriem, plašu skatu uz apkārtējo ainavu un izcilu apgaismojumu. Jumta lūkas
aizvirtnis, kas atbilst jumta apšuvuma apdarei, jūs pasargā no saules, kad tā kļūst pārāk stipra vai ja vēlaties
radīt mierīgāku, klusinātu gaisotni.
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(1) Izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.
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SALONS
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VIENMĒR SAGLABĀJIET SAVIENOJUMU.
Pārkopējiet savas iecienītākās saderīgās lietotnes, 10 collu HD 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 atbilstoši savam garastāvoklim, izmantojot aktīvo
piekares(1) kontroles sistēmu.
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(1) Standarta, izvēles 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
internetam, 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 stāvot), „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. Vairāk informācijas vietnē http://www.peugeot.fr/services-et-accessoires/services-connectes/mirror-screen.html.
(3) Kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams 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 un vietējās meklēšanas funkcija. Ietver trīs gadu abonementu visiem pakalpojumiem, kuru var pēc tam pagarināt vai
atjaunot (maksas pakalpojums).
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SĒDVIETU ERGONOMIKA.

H i - F i F O C A L® T Ī R A I S K A Ņ A I .

Ideālam komfortam visās situācijās jaunais PEUGEOT 508 SW 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 SW modelis ir pieejams ar sēdekļiem ar elektriskiem un
atmiņas iestatījumiem. Tiem ir uzstādīta arī apsilde un daudzpunktu masāžas sistēma(3), ko aktivizē
astoņas pneimatiskās kabatas.

Augstākās klases Hi-Fi FOCAL®(1) sistēma lepojas ar tīru un precīzu skaņas atainojumu
autobraucējiem, kas meklē izcilāko skaņas kvalitāti. Jaunais PEUGEOT 508 SW, 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) Pieejamas piecas masāžas programmas. Izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.

(1) Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no versijas.
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ATJ A U T Ī G A S U Z G L A B Ā Š A N A S V I E TA S .

ATJ A U T Ī G S B A G Ā Ž A S N O D A L Ī J U M S .

Daudzās atjautīgās uzglabāšanas vietas ir izvietotas pa visu jauno PEUGEOT 508 SW salonu. Priekšējā
daļā lielie ērtas formas priekšējo durvju nodalījumi kopā ar plašajām uzglabāšanas vietām viduskonsolē
un tās apkārtnē. Aizmugurējo pasažieru lietas arī ir viegli aizsniedzamas. Jaunais PEUGEOT 508 SW ir
aprīkots ar optimālu salona telpu un daudzām salona glabāšanas iespējām un nodrošina virkni jaunu
lietojuma veidu un pieredzi braucot.

Lielas ietilpības bagāžas nodalījums(1) aprij ceļasomas un bagāžu un ir ārkārtīgi praktisks ar bagāžas
nodalījuma sliedēm un tīklu augstas bagāžas nostiprināšanai(2). Ar savu zemo iekraušanas slieksni
un īpaši plato bagāžas nodalījuma aizvirtņa atvēršanas leņķi tā piedāvā iespaidīgi lielu un viegli
pieejamu glabāšanas vietu. Jaunais Peugeot 508 SW ir pieejams arī ar viedo elektriski vadāmo
aizmugurējo pārsegu ar brīvroku funkciju(3), kas kopā ar Peugeot „Open and Go“ bezatslēgas
atvēršanas sistēmu ļauj autobraucējiem atvērt un aizvērt bagāžas nodalījumu ar vienkāršu kājas
kustību zem aizmugures bufera.
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(1) Bagāžas nodalījuma tilpums = 530 litri zem bagāžas aizsarga un līdz 1 780 litriem ar nolocītiem aizmugurējiem vienlaidu sēdekļiem.
(2) Standarta aprīkojumā vai kā izvēles iespēja atkarībā no versijas.
(3) Izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.
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SNIEGUMS UZ CEĻA
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I ZC I L A N OT U R Ī B A U Z C E Ļ A .
Jaunais PEUGEOT 508 SW aprīkots ar zīmola vismodernākajiem tehnoloģiskajiem
sasniegumiem. Ar savu precīzo vadāmību, ne ar ko nesalīdzināmo stūres vadības sajūtu
un izcilo stabilitāti uz ceļa, ko uzlabo elektroniskā piekare(1), jaunais modelis ļauj atkal
emocionāli piedalīties ceļojumā.

34

(1) Elektroniskā piekare ļauj vadītājam atlasīt vienu no trim braukšanas režīmiem, no kuriem katram ir atšķirīgi amortizācijas iestatījumi:
normāls, komforta vai sporta. Standarta aprīkojumā, kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas.

Ļoti viegli satveramā PEUGEOT i-Cockpit sistēmas kompaktā stūre
nodrošina vienmērīgu vadību un sniedz vadītājam padziļinātu kontroles
sajūtu. Jaunais PEUGEOT 508 SW nodrošina ideālu kompromisu starp
noturību uz ceļa un manevrētspēju.
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A U G S TĀ K O T E H N O L O Ģ I J U A P R Ī K O J U M S

P A P I L D I N ĀTĀ R E A L I TĀT E .

Būdams aprīkots ar plašu tehnoloģiskā aprīkojuma(1) klāstu, jaunajam PEUGEOT 508 SW 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 ‘Night Vision’(1) infrasarkanās kameras sistēma nodrošina
uzlabotu braukšanas drošību, konstatējot šķēršļus automobiļa priekšpusē, tai skaitā gājējus un
dzīvniekus, pārsniedzot priekšējo lukturu diapazonu. Attēls tiek parādīts jūsu redzeslaukā digitālajā
mēraparātu panelī acu augstumā ar trauksmes signālu.
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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, uz bufera uzstādīts radars un divas 180° kameras, kas uzstādītas priekšā un aizmugurē.
(2) Standarta, izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.

(1) Nakts redzamība. Izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.
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U Z L A B OTA D R O Š Ī B A .

B R A U C I E T D A Ļ Ē J I A U TO N O M I .

Ar aprīkojuma paketi „Safety Pack“ (1) vadītāja palīgsistēmas jums nodrošina pilnīgu mieru uz ceļa.
Aprīkojuma paketē iekļauta aktīvā bremzēšanas sistēma „ Active Safety Brake“ ar palīgsistēmu laika
intervāla ievērošanai „Distance Alert“, aktīvā brīdinājuma sistēma par līnijas šķērsošanu „ Active Lane
Departure Warning“ un ātruma ierobežojuma zīmju atpazīšanas un ieteikumu sistēma „Speed Limit
Recognition and Recommendation“. Aprīkojumu pakete „Safety Plus Pack“ (2) ietver uzlabotu drošības
aprīkojumu ar aktīvo aklās zonas uzraudzības sistēmu „ Active Blind Spot Monitoring system”, vadītāja
uzmanības brīdinājuma sistēmu „Driver Attention Alert”, automātisko priekšējo lukturu vadības sistēmu
„ Automatic Headlamp Control“ un paplašināto ceļa zīmju atpazīšanas sistēmu „Extended Traffic Sign
Recognition“ uzlabotām paredzēšanas iespējām.

Ar aprīkojuma paketi „Drive Assist Plus Pack“(1) brauciet ar savu jauno PEUGEOT 508 SW daļēji
autonomi. Izmantojot priekšējā bufera vidusdaļā iebūvēto radaru un kameru uz augšējā vējstikla,
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 joslā.
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(1) Standarta aprīkojumā.
(2) Standarta, izvēles aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.

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

I N T U I T Ī V A A U TO V A D Ī Š A N A .

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

Būdama tikpat efektīva kā manuālā pārnesumkārba, jaunā EAT8 automātiskā
pārnesumkārba(1) piedāvā ātru un nemanāmu pārnesumu pārslēgšanu ar
jauno „Shift and Park by wire“ elektrisko pārnesumu sistēmu(2) un stūres
iekārtā uzstādītajām svirām. Jaunais PEUGEOT 508 SW var būt arī aprīkots
ar sešpakāpju manuālo pārnesumkārbu savienojumā ar BlueHDi 130 dzinēju.

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO2 IZMEŠI
• WLTP vērtības(1): Degvielas patēriņš no 4,9 līdz 7,8 WLTP kombinētajā ciklā, no 6,0 līdz 10,5 pie zema ātruma, no 5,0 līdz 7,7 pie vidēja ātruma, no 4,3 līdz 6,6 pie liela ātruma un no 5,0 līdz 7,8
pie ļoti liela ātruma (l/100 km) – WLTP CO2 izmešu daudzums (kombinētais cikls): no 129 līdz 175 (g/km)
(1) Sniegtie degvielas patēriņa un CO2 izmešu rādītāji atbilst WLTP verifikācijai (ES regula 2017/948). No 2018. gada 1. septembra jaunie transportlīdzekļi tiek apstiprināti pārdošanai, pamatojoties
uz jaunu, reālāku testa procedūru – Vispasaules harmonizētās vieglo transportlīdzekļu pārbaudes procedūru (WLTP), kas mēra degvielas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Šī WLTP procedūra
pilnībā aizstāj Eiropas Jauno braukšanas ciklu (NEDC), kas bija iepriekš izmantotā testa procedūra. Tā kā testēšanas apstākļi ir reālāki, degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums, kas mērīts,
izmantojot WLTP procedūru, daudzos gadījumos ir augstāks par to, kas izmērīts, izmantojot NEDC procedūru. Degvielas patēriņa un CO2 izmešu vērtības var atšķirties atbilstoši konkrētajam
automobilim uzstādītajam aprīkojumam, izvēles iespējām un riepu tipam. Lūdzu, sazinieties ar izplatītāju, lai iegūtu papildu informāciju. Papildu informācija ir pieejama arī PEUGEOT tīmekļa
vietnē jūsu valstī.
• NEDC vērtības(2): Degvielas patēriņš no 3,9 līdz 5,7 NEDC kombinētajā ciklā, no 3,5 līdz 4,7 ārpuspilsētas ciklā un no 4,4 līdz 7,5 pilsētas ciklā (litri/100 km) – NEDC CO2 izmešu daudzums
(kombinētais cikls): no 101 līdz 132 (g/km)
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(2) Sniegtie degvielas patēriņa un CO2 izmešu daudzuma rādītāji ir noteikti atbilstoši jaunajai Vispasaules harmonizētās vieglo transportlīdzekļu pārbaudes procedūrai WLTP (ES regula
2017/948) un attiecīgās vērtības ir pārveidotas atpakaļ NEDC sistēmā, lai ļautu veikt salīdzinājumu ar citiem transportlīdzekļiem. Lūdzu, sazinieties ar izplatītāju, lai iegūtu jaunāko
informāciju. Vērtības neņem vērā īpašus izmantošanas un braukšanas apstākļus, iekārtas vai izvēles aprīkojumu un var atšķirties atkarībā no riepu formāta. Papildu informāciju par
oficiālajām degvielas patēriņa un CO2 izmešu vērtībām, lūdzu, lasiet vadlīnijās „Degvielas patēriņa un CO2 izmešu vadlīnijas jaunajiem pasažieru transportlīdzekļiem”, kas ir brīvi pieejamas
visās pārdošanas pārstāvniecībās, vai no Francijas Vides un enerģētikas pārvaldības aģentūras (ADEME) – Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Éditions, 2 square
Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) vai http://www.carlabel ing.ademe.fr/.

(1) EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8 – 8 pakāpju efektīvā automātiskā transmisija): jaunā astoņu pakāpju automātiskā pārnesumkārba.
(2) Pārnesumkārba ar elektriskajām vadības ierīcēm.
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ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMS.
Ar savu radikāli moderno dizainu apvienojumā ar iespaidīgo sniegumu uz ceļa un lielo ietilpību jaunais
PEUGEOT 508 SW ir rūpīgi izstrādāts, lai atbilstu profesionāļu vajadzībām. Jaunā PEUGEOT 508 SW
kopējās īpašumtiesību izmaksu un tālākpārdošanas vērtības pamatā ir tā izcilais dizains, apdares
kvalitāte un izturība.
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Augstie standarti, kas piemēroti, izvēloties materiālus, dzinējus un aprīkojumu, palīdz
uzturēt ikdienas uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas minimālā līmenī. Turklāt zīmola
izstrādātās jaunākās paaudzes tehnoloģiskās iekārtas palīdz vadītājiem autovadīšanā.
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KONFIGURĀCIJA
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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,
Olenevalt varustustasemest
izvēles aprīkojumāstandardvai nav pieejams
või lisavarustuses
atkarībā no
võiversijas.
puudub.Āda
Nahk
unja
cititeised
materiāli:
materjalid:
vairāk lisainfo
saamiseks nahkpolstri
informācijas
ādas apšuvumu
kohta,skatīt
vaadake
tehniskajos
tehnilisi andmeid
raksturlielumos,
esinduses
kasvõi
pieejami
PEUGEOT’
pārstāvniecībās
kohalikul kodulehel.
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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1

2

1

3

APRĪKOJIET SAVU BRAUCIENU AR PAPILDPIEDERUMIEM.

Jaunais PEUGEOT 508 SW ir pieejams ar transportēšanas, aizsardzības un komforta aprīkojumu un
multivides risinājumiem, lai ideāli iederētos jūsu aktīvajā dzīvesveidā. Aplūkojiet papildpiederumu
klāstu vietnē: https://accessoires.peugeot.fr/fr-FR/accessoires
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1. Uz vilkšanas āķa uzstādīts velosipēda turētājs
2. Šķērsenisko jumta stieņu komplekts
3. Garā jumta glabāšanas kaste

2

508 DZĪVESVEIDS.
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. 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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