
TILLBEHÖR 508 / 508 SW



ANPASSA DIN PEUGEOT 508
TILL DIN PERSONLIGHET
När du väljer Peugeot 508 eller 508 SW väljer du en tekniskt avancerad bil av hög kvalitet. En typisk Peugeot, där
du kommer att uppleva tydliga känslor och energi. Du kan öka upplevelsen ytterligare genom att utrusta din
Peugeot 508 eller 508 SW med tillbehör som gör att den sticker ut ännu mer, återspeglar din personlighet,
understryker sin stil och sitt tekniska försprång.

Tillbehören tillverkas enligt Peugeots stränga kvalitetsstandard och de flesta är framtagna särskilt för 508 och 508
SW. De harmonierar därför perfekt med den estetiska kupén och bilens exteriöra design.

Läs mer om tillbehören i katalogen. Med dem kan du anpassa din Peugeot 508 eller 508 SW till din smak, dina
behov och dina önskningar och ytterligare förbättra komfort, prestanda och körglädje.

Aluminiumfälg 18" modell 07
Art.nr : 5402 FA*

Aluminiumfälg 18" modell 10
Art.nr : 5402 FC*

Aluminiumfälg 17" modell 06
Art.nr : 9607 S9

Aluminiumfälg 16" modell 02
Art.nr : 5402 EX*

Set om 4 st - Art.nr : 5407 16*

Aluminiumfälg 17" modell 05
Art.nr : 5402 EZ*

Aluminiumfälg 19" modell 12
Art.nr : 96741618 9Y

Aluminiumfälg 18" modell 08
Art.nr : 9607 T0

Aluminiumfälg 17" modell 04
Art.nr : 5402 EY*

Aluminiumfälg 17" modell 09
Art.nr : 5402 FZ*

Aluminiumfälg 16" modell 03
Art.nr : 9607 S8

Aluminiumfälg 16" modell 01
Art.nr : 5402 EW*

Set om 4 st - Art.nr : 5407 17*

Aluminiumfälgar
508 och 508 SW finns med fälgar i
storlekarna 16, 17, 18 och 19”. 
Kontakta din Peugeothandlare för att få veta vilka fälgar 
som passar din 508/508 SW.

* Levereras utan bultar och centrumkåpor.



KOMPLETTA VINTERHJUL
SNYGGT OCH SÄKERT PÅ VINTERGATAN !
Till Peugeot 508 och 508 SW kan du välja vackra, snygga och tuffa aluminiumfälgar som understryker bilens
moderna och eleganta former. Våra kompletta vinterhjul finns med både aluminium- och stålfälgar. 

Hjulpaket aluminium:
4 st 16” aluminiumfälgar Modell 02,
med monterade vinterdäck av högsta

kvalitet.

Hjulpaket stål:
Kompletta stålhjul med hjulsidor.

4 st 16” stålfälgar, med monterade
vinterdäck av högsta kvalitet, samt
hjulsidor och hjulbultar, speciellt til

stålfälgar.

PEUGEOT 508  HAR KARAKTÄR
NU ÄR DAGS ATT VISA DIN !
Peugeot 508 och 508 SW står för en elegans som bygger på smakfull naturlighet. Med tillbehören kan du förstärka stilen ytterligare och förtydliga
din egen identitet. Tillbehören är framtagna av Peugeot och harmonierar perfekt med designen hos din Peugeot 508.

1 Spoiler
Den diskreta spoilern på bagageluckan blir en harmonisk
förlängning av 508:ans linjer. Den betonar den dynamiska
karaktären och bidrar till det sportiga intrycket.
Art.nr : 9613 53
Levereras olackerad.

2 Kromade spegelskal
Förstärker det estetiska uttrycket och ger bilen ett exklusivare utseende.
Art.nr : 9425 E6
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3 Aluminiumfälg 17" Modell 06 
Art.nr : 9607 S9 



Instegsskydd i borstad aluminium
Art.nr : 9400 AG

Instegsskydd i rökgrå aluminium
Art.nr : 9400 AR

Instegsskydd i kolfiberlook 
Art.nr : 9400 AF
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INRED INTERIÖREN
De små detaljerna skapar en personligt utformad atmosfär 
som bara tillhör dig.

Textilmattor
Art.nr : 9464 GH

Gummimattor
Art.nr : 9464 GP

Velourmatta
Art.nr : 9464 GL

Formsydd textilmatta
Art.nr : 9464 GK

Stolsöverdrag Brasilia

Stolsöverdrag Recife

Instegsskydd
Instegsskydden är tillverkade i PVC eller aluminium och skyddar tröskeln mot repor samt ger en snyggare entré till bilens kupé.

Dekorsatser
Består av två lister på instrumentbrädan och två sidolister
på mittkonsolen.

3 Dekorsats i borstad aluminium
Art.nr : 8244 CA - 508 med FSE*

Dekorsats Hammertone
Art.nr : 8244 AZ till 508 med FSE* - 8244 AY 
till 508 med FSM**
*FSE : Elstyrd parkeringsbroms.
**FSM : Manuell parkeringsbroms.

4Startpaket 508
Ett smart startpaket till den nya bilen, eller för att snygga upp din Peugeot 508. Paketet innehåller skräddarsydda
textilmattor till framsätet, bagagerumsmatta, instegsskydd och stänkskydd.
Kontakta din Peugeothandlare för mer information.



Bagagerumsmatta med kant
Tåliga och lätthanterliga mattor som gör det enkelt att hålla rent i bagageutrymmet.

FULLÄNDA KOMFORTEN
Alla har sin uppfattning om komfort. Med de här tillbehören kan du anpassa din 508 eller 508 SW exakt efter dina
önskemål och få den extra komfort du vill ha.

Bagagerumsmatta
Vändbar heltäckningsmatta/gummimatta
som skyddar bagagerummet optimalt.

Bagagerumsmatta Sedan
Art.nr : 9664 FT 

Bagagerumsmatta SW
Art.nr : 9664 FV (visas ej på bild)

Bagagerumsmatta med kanter 
till Sedan
Art.nr : 16062309 80

Bagagerumsmatta med kanter 
till SW
Art.nr : 9424 K8

Solskyddsgardiner sidorutor
Dörrutor bak Sedan - Art.nr : 9459 H3 
Dörrutor bak SW - Art.nr : 9459 J7  
Bakre sidorutor SW - Art.nr : 9459 J8  

Vindavvisare framdörrar
Anpassade och aerodynamiska vindavvisare
som möjliggör naturlig ventilation i kupén.
Art.nr : 9621 H8

1 2 Solskyddsgardiner bakruta
Sedan - Art.nr : 9459 H4 
SW (visas ej på bild) - Art.nr : 9459 J9 
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Solskyddsgardiner
Skyddar passagerarna mot solen utan att skymma sikten.



ALLTID I PERFEKT SKICK
För att behålla din Peugeot 508 eller 508 SW i fint skick och bevara dess värde kan du
skydda den mot ofrånkomliga små angrepp. 

1 Stänkskydd fram
Art.nr : 9603 S1

Stänkskydd bak
Art.nr : 9603 S2 

Skydd för lasttröskel
Bagageutrymmets lasttröskel kan förses
med skydd för de olika modellerna:
Transparent på sedanmodellen och
värmeformad aluminium på SW.
Sedan - Art.nr : 9614 S7 
SW - Art.nr : 9614 S4 (visas ej på bild)

Dörrskydd
En diskret transparent skyddslist som kan
fästas på alla dörrar. Säljs i enpack.
Art.nr : 9424 J2 (visas ej på bild)

1 2 3

Stänkskydd
Skyddar effektivt bilens underrede mot grus- och stensprut och nedsmutsning. De finns för
både fram- och bakhjulen och kan fås i en färg som harmonierar med bilen.

Stötfångarskydd
Set med 4 designade transparenta skydd
som fästs på de bakre och främre
stötfångarna.
Art.nr : 9424 L5

Skyddsöverdrag
För att bevara bilens yttre skick finns som tillbehör till 508 och 508 SW ett 
skyddsöverdrag som ytterligare höjer bilens status.
Art.nr : 9623 E8
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TRANSPORTLÖSNINGAR
Stora föremål som behövs i arbetet, på semester och fritid får inte alltid plats i bilen. 
Här finner du smarta transportlösningar som inte påverkar komforten.
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Lasthållare
Peugeotsortimentet innehåller flera olika transportmöjligheter som passar för Peugeot 508 och 508 SW.
På lasthållarna kan olika tillbehör monteras (skidhållare, cykelhållare, takbox, etc).
SW - Art.nr : 9616 X7 
Sedan - Art.nr : 9616 W9 (visas på nästa sida bild 4 och 5)

1

Skid-/snowboardhållare för lasthållare 
Skid-/snowboardhållaren med inbyggd stöldskyddsfunktion har
plats för 4-6 par skidor eller en kombination av skidor, monoskidor
och snowboards.
4 par - Art.nr : 9615 14
6 par - Art.nr : 9615 15 (modellen visas på lasthållare för 508)
Anpassningsset för räfflade räcken - Art.nr : 9615 16

Cykelhållare för lasthållare 
Cykelhållaren där cykeln placeras stående kan fås i stål eller anodiserad
aluminium. Ramen låses automatiskt så att cykeln kan transporteras
riskfritt.  Kan användas tillsammans med de flesta cyklar.
Aluminium - Art.nr : 9615 13 (modellen visas på lasthållare för 508)
Stål - Art.nr : 9615 12
Anpassningsset för räfflade räcken - Art.nr : 9617 80
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Takboxar i hård plast
Halvlång 380 liter - Art.nr : 9459 J6 (på bilden)
Kontakta din Peugeothandlare för information om hela sortimentet.

Mjuka takboxar
Kort 340 liter - Art.nr : 9459 K1
Lång 300 liter - Art.nr : 9459 K2 (visas ej på bild)



Dragkrokar
Dragkrokarna är särskilt utformade för Peugeot 508 och 508 SW och
uppfyller europeisk standard när det gäller kvalitet, robusthet och
säkerhet. Elkabelsats anpassad till vald modell beställs separat. 
För all information om vikt och maxlast se användarhandboken för 508 / 508 SW 
eller kontakta din Peugeothandlare.

Cykelhållare för montering på dragkrok
Praktisk för regelbunden, enkel och snabb montering. Stabil och säker för
daglig användning. Måste kompletteras med synlig registreringsskylt och
bakljus.
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UTRUSTNING FÖR ATT FÅ MED SIG ALLT

Cykelhållare på
plattform 
3 cyklar - Art.nr : 9415 10

2

1 Cykelhållare
2 cyklar - Art.nr : 9615 08 (på bilden)
3 cyklar - Art.nr : 9615 09
4 cyklar - Art.nr : 9416 F6

Fällbar dragkrok
Med ett enkelt grepp fälls dragkroken upp eller göms bakom den bakre
stötfångaren som då återfår sitt ursprungliga utseende.
Sedan - Art.nr : 9627 PE
SW - Art.nr : 9627 PH
Kontakta din Peugeothandlare för information om hela sortimentet.
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Glidplatta SW
Glider på skenor och kan låsas så att du
enkelt kan lasta i och ur bagage även långt
in i bagageutrymmet.
Art.nr : 9459 L6

Bagagehållare för SW
Golvmodul som möjliggör indelning av
bagageutrymmet i sektioner med hjälp av ett
skjutbart och reglerbart räcke i aluminium .
Art.nr : 9459 L5

Bagagenät
Nätet fästs i bagageutrymmet för att
förhindra att bagaget glider omkring.
Art.nr : 7568 SG

Bagagerumskilar
Kilarna kompletterar bagagerumsmattan för
att hålla kvar föremål och förhindra att de
glider vid inbromsning eller i en kurva.
Art.nr: 9414 EE

Hundgaller SW
Hundgallret i lackad stål skiljer
bagageutrymmet från kupén.
SW - Art.nr : 9412 21
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Bagagerumsmatta med
fackindelning
Bagagerumsmatta försedd med flyttbara
aluminiumprofiler, som underlättar
packning och håller bagaget på plats.
Art.nr : 9424 K7
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SÄKER I ALLA SAMMANHANG
Hur uppmärksam du än är kan när som helst det oväntade hända på bilresan. 
Med säkerhetstillbehören ökar du tryggheten för dig och dina passagerare.

Främre och bakre parkeringsradar med ljudsignal
Det elektroniska systemet är till värdefull hjälp både framför och
bakom bilen vid parkering. Tack vare 4 sensorer i stötfångarna
upptäcks de flesta hinder som bilen annars riskerar att köra på.
Fram - Art.nr : 9690 01
Bak - Art.nr : 9452 96
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Inbrottslarm 
Skyddar din bil genom att känna av rörelser inne i kupén och
registrera öppning av dörrar, huv och luckor. Larmet har också
en funktion som aktiveras vid lyft så att eventuella
förflyttningar upptäcks.
Art.nr : 9690 20
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Elektronisk alkomätare
Äventyra aldrig säkerheten utan använd
alkomätaren vid minst tvekan.
Art.nr : 9701 CJ

Reflexväst, varningstriangel, 
första-hjälpen-kudde
Säkerhetsutrustningen som är nödvändig och
obligatorisk i vissa länder är värdefull vid
eventuell olycka.
Set med väst / triangel  - Art.nr : 9468 36 
Första-hjälpen-kudde - Art.nr : 9468 37

Låsbultar till hjulen 
Låsbultarna för aluminiumfälgar gör att hjulen
inte kan monteras av utan den särskilda nyckeln.
Art.nr : 9607 R5

Snökedjor / Snösockor
Snökedjor är i vissa länder och väderförhållanden
obligatoriskt. De är oslagbara vid körning på
snöiga vägar. För tillfällig användning är de
antiglidbehandlade snösockorna mycket lätta att
använda och ger god körkomfort.
Kontakta din Peugeothandlare för att få information om 
vilken utrustning som är rekommenderad och anpassad till din
508.



21 Wi-Fi i bilen
Tack vare Wi-Fi-boxen kan passagerare ansluta en bärbar dator, sin
handdator eller andra konsoler och få tillgång till Internet för att
kunna surfa eller läsa e-post.
*Säljs utan abonnemang och fungerar tillsammans med SIM-kort för 3G/3G+ 
anslutning som tecknas hos valfri operatör.
Art.nr : 9702 GV
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Portabel DVD
DVD / Monitorer 7" i  16:9-format för film eller
spel  är kompatibla med MPEG4 / CD, audio /
CDR / CDRW / MP3 med USB-uttag och  SD-
kort.
DVD med 2 skärmar  - Art.nr : 9702 JC (på bild)
DVD-spelare med en skärm  - Art.nr : 9702 GZ

Hands free-sats Bluetooth®
Fast eller portabelt, med eller utan skärm, vissa
modeller har till och med avancerade funktioner
(lyssna på musik via ett USB-minne eller SD-
kort). Du kan välja nästan vad som helst.
Kontakta din Peugeothandlare .

230-voltsuttag / USB
Boxen ger 230 volts spänning från ett 12-
voltsuttag. Tack vare USB-uttaget kan du
använda eller ladda en bärbar dator, liksom
kameror, walkman, MP3-spelare och PDA.
Art.nr : 9702 FX

Portabla navigationssystem
Hjälper dig att hitta ända fram till resmålet.
Ange destinationen på pekskärmen och låt dig
guidas överallt i Europa (beroende på modell).
Kontakta din Peugeothandlare om det lokala urvalet

navigationsprodukter.

Hi-Fi-modul
En högklassig ljudåtervinning ger
dig en optimal musikupplevelse,
speciellt när du ökar basen. Enbart
för SW-modellen.
Art.nr : 9711  GG

TEKNISKA FINESSER
Den nya informations- och kommunikationstekniken är i dag till stor nytta för bilen, dess förare och
passagerare. Nu kan du upptäcka ett nytt sätt att köra – säkrare och lugnare. I Peugeot 508 / 508 SW
befinner du dig redan i morgondagens bil!

Multimediafäste
Fästs på nackstödens stänger. Fästet kan lutas för att få rätt vinkel
och är kompatibel med de flesta portabla videospelare och
läsplattor (ingår ej).
Art.nr : 9473 Z1
Tillgänglig från mars 2011.
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Tom Tom
GO LIVE 10000

Garmin
Nuvi 3790 T FR


