
NYA PEUGEOT 508



NYA 508, 508 SW  
& 508 RXH BLUEHDI
Nya Peugeot 508, 508 SW och 508 RXH BlueHdi har en säker och modern stil. Silhuetten  
är mer kraftfull med ny kylargrill med ett centralt placerat Peugeotlejon.

Den exklusiva designen syns också i kupén. Materialen som använts och omsorgen som  
ägnats åt utrustningen ger en atmosfär i toppklass och en härlig komfort i kupén. Ny  
teknologisk utrustning ökar säkerheten.

Väljer du 508-serien har bilen den senaste generationens motorer som gör körningen till  
en upplevelse utöver det vanliga och som förenar prestanda och effektivitet. 



DESIGN SOM STICKER UT
Den moderna designen har en ny vertikal grill med Peugeotlejonet i mitten. Ljussignaturen  
har också förbättrats med LED-teknik* i alla lampor.

Och om du väljer Peugeot 508 GT blir upplevelsen verkligen helt enastående, tack vare  
den rikliga standardutrustningen.  
*Belysning 100 % LED-belysning som standard eller som tillval, beroende på version.



SJÄLVSÄKER OCH LOCKANDE 
Den nya designen hos Peugeot 508 märks även baktill med omdesignade stötfångare  
samt nya baklyktor med LED-ljus i form av tre lejonklor. Designen väcker  
uppmärksamhet och ger nya Peugeot 508 en modern och teknologisk framtoning.



EN ENASTÅENDE KÖRUPPLEVELSE
När du sätter dig bakom ratten på nya 508 SW kommer du att upptäcka bilens fantastiska väghållning. 
Det råder en helt perfekt balans mellan komfort och körglädje samtidigt som du färdas tyst och 
komfortabelt. I toppversionen GT får du ännu mer av prestanda och komfort.



FRI UTSIKT 
PANORAMAGLASTAK
Nya 508 SW kan levereras med ett panoramaglastak som sträcker sig över hela takets 
längd och ger interiören en rymlig känsla, samtidigt som bilens yttre får en dynamiskt 
och modern stil. Med en yta på hela 1,6 m2 skapar panoramataket en hög nivå av 
välbefinnande. 

För temperaturreglering och en härligt tyst åktur finns även ett elektriskt jalusisystem  
som standard. Med fem förinställda lägen och ett steglöst reglage kan du ställa in  
taket precis som du vill ha det.
*Som standard eller ej tillgänglig, beroende på version.



NOGGRANNHET I DETALJERNA
Den eleganta designen hos Peugeot 508 märks ända in i kupéns minsta detaljer. När du sätter dig  
i bilen omges du av en exklusiv interiör som är framtagen för komfort och ren njutning. Den tekniskt 
avancerade men ändå ergonomiskt utformade förarplatsen, med den stilfulla instrumentpanelen,  
head-up display i färg (tillval) och 7”-pekskärmen, ger en lugn och avslappnade färd.

Runt omkring dig ser du detaljer, dekorationer och säten av de finaste material – en sofistikerad  
blandning av krom, blänkande och matta svarta ytor och läder.



VERKLIG KOMFORT
Interiören i nya Peugeot 508 har tagits fram med största omsorg för att ge alla i bilen maximal komfort. 
Kupén är lika rymlig som den är elegant och det finns gott om utrustning och funktioner för att öka nöjet 
för alla som färdas i bilen.

FÖRVARING
För att optimera utrymmet och bekvämligheten har nya Peugeot 508 gott om förvaringsplatser som 
gör livet lite enklare för alla som färdas i bilen: ett förvaringsutrymme i mittkonsolen, ett handskfack 
med friskluftsventilation, två mugghållare fram och två bak, flaskhållare på insidan av alla dörrar, ett 
förvaringsutrymme under armstödet och en löstagbar askkopp.

KLIMATANLÄGGNING 
Utöver automatisk klimatanläggning med två zoner kan Peugeot 508 även erbjuda klimatanläggning 
med fyra zoner. På så sätt kan alla i bilen välja önskad temperatur för individuell och maximal komfort.

SÄTEN
Både fram- och baksäten är framtagna med generösa mått och hög kvalitet. Komforten är framtagen 
med tre målsättningar: design, bekvämlighet och individuell komfort. Sätena kan vara elstyrda* och 
eluppvärmda. Både i 508 och 508 SW kan förarsätets och passagerarsätets längder regleras. 
Dessutom fås förarsätet med en massagefunktion med en memory-funktion för sätesinställning om 
bilen har läderklädsel*.
*Som standard, tillval eller ej tillgänglig beroende på version.



508 RXH BlueHDi
Nya allroad-bilen Peugeot 508 RXH har en stark och självsäker framtoning som är alldeles  
unik. Bilens kraftfulla personlighet kan ses i den unika designen av fronten och stötfångarna. Den 
markerade silhuetten, den breddade karossen och den höga markfrigången ger bilen en känsla  
av äventyr - och den är en välbehövlig frisk fläkt i allroad-segementet.



ÄVENTYRLIGT UTSEENDE 
Bilens kraftfulla personlighet kan ses i den unika designen av fronten och stötfångarna. 
De markerade hjulhusen och den höga markfrigången vittnar om den fantastiska 
körförmågan på flera typer av underlag hos 508 RXH.



EN ENASTÅENDE KÖRUPPLEVELSE
Med dess upphöjda förarposition och fyra körlägen ser nya 508 RXH till att du får en oförglömlig 
körupplevelse. Via en ratt på mittkonsolen kan du i RXH HYbrid4 välja mellan Auto, Sport, 4WD och 
ZEV, vilket garanterar en unik körkänsla under alla förhållanden. Blue HDi-motorn har en alldeles 
enastående prestanda. Med sin kraftfulla motor är den perfekt för långa körsträckor – och en 
oemotståndlig lockelse för härliga bilturer.

LÅS UPP OCH STARTA UTAN NYCKEL
När du köper en 508 RXH har du möjlighet att byta ut den vanliga nyckeln mot en nyckel med elektronisk 
igenkänning. Med en nyckel med elektronisk igenkänning kan du låsa upp dörrarna, sätta dig i bilen och 
starta eller stänga av motorn genom att trycka på knappen Start/Stop – hela tiden med nyckeln kvar i 
fickan eller väskan. När du lämnar bilen räcker det att du rör vid handtaget för att låsa den.

PEKSKÄRM SMEG+
Med pekskärmen SMEG+ ligger nya Peugeot 508 RXH i frontlinjen för avancerad uppkoppling och 
digital teknik. Den högupplösta pekskärmen har massor av unika funktioner, där passagerare på olika  
sätt kan använda bilens multimedia-, navigations-, telefon- och uppkopplingsmöjligheter.

BACKKAMERA*
Backkameran aktiveras automatiskt när backen läggs i. Med hjälp av kameran kan föraren se sina 
manövrar på den stora pekskärmen, vilket gör det säkrare och enklare att parkera.

*Backkamera är standard på nya 508 RXH. Tillval på övriga versioner.

DÖDA VINKELNÖVERVAKNING*
Tack vare fyra sensorer på de främre och bakre stötfångarna kan döda vinkel-övervakningen varna 
i tid om ett annat fordon ligger i döda vinkeln medan bilen körs. En orange lysdiod på den vänstra 
sidospegeln uppmärksammar föraren.

*Döda vinkelövervakning är standard på nya 508 RXH”. Tillval på övriga versioner.



MED KÄNSLA AV  
LJUS OCH RYMD 
PANORAMAGLASTAK 
Med en yta på 1,6 m2 sträcker sig panoramataket över hela bilens tak. Det öppnar 
bokstavligt talat upp bilens interiör, skapar en känsla av frihet och lyser upp hela kupén.  
För extra komfort har taket även en elektrisk solskyddsgardin med fem förinställda  
lägen och ett steglöst justerbart reglage.

RYMLIGT BAGAGEUTRYMME
Bagageluckan har ett generöst lastutrymme på 423 liter (400 dm3 VDA)* och är full  
av smarta system för att maximera och organisera utrymmet.
Det räcker med en enkel handrörelse för att fälla baksätena, antingen helt eller delvis,  
vilket ger dig ännu större lastkapacitet. Det finns även två extra förvaringsutrymmen  
under mattan i bagageutrymmet, plus ett lastnät för höga föremål, så att du kan  
använda allt tillgängligt lastutrymme - ända upp till taket.

*Som standard eller tillval, beroende på version.



BACKKAMERA*
Backkameran aktiveras automatiskt när backen läggs i. Med hjälp av kameran kan föraren 
se sina manövrer på den stora pekskärmen, vilket gör det säkrare och enklare att parkera. 
*Som standard eller tillval beroende på version.

HEAD-UP-DISPLAY I FÄRG*
Med hjälp av denna funktion får du viktig information om körningen utan att behöva  
ta ögonen från vägen – för största möjliga trafiksäkerhet.
Head-up-displayen projicerar viktig information (i färg) på en utfällbar panel i ditt  
synfält, vilket gör att du hela tiden kan se din hastighet och instruktionerna från 
farthållaren** och navigationssystemet***.
*Som standard eller tillval beroende på version.
**Som standard eller tillval beroende på version.
***Tillgänglig med pekskärm SMEG+

BYGGD FÖR KOMFORT
Nya 508 har intelligent och innovativ utrustning för att säkra hög komfort för föraren. 

HJÄLPFUNKTIONER:

PARKERINGSSENSORER* OCH DÖDA VINKELN-ÖVERVAKNING
Parkeringssensorerna fram och bak hjälper med ljud och grafik föraren att hålla  
avståndet mellan bilen och andra föremål. Detta gör det enklare att manövrera.  
Tack vare fyra sensorer på de främre och bakre stötfångarna kan döda vinkel- 
övervakningen i tid varna om ett annat fordon befinner sig i döda vinkeln under körning.  
En orange lysdiod på den närmaste sidospegeln uppmärksammar föraren.

*Som standard eller tillval beroende på version.



RADIO OCH NAVIGATION
I nya Peugeot 508, 508 SW och 508 RXH är det nya audiosystemet 
SMEG+ standard i alla versioner.

PEKSKÄRM SMEG+*
Med pekskärmen SMEG+ ligger nya Peugeot 508 i frontlinjen för 
avancerad uppkoppling och digital teknik. Den högupplösta  
pekskärmen har många multimediafunktioner, navigering, 
telefon- och uppkopplingsmöjligheter. 

 

ARKAMYS OCH JBL-HIFI*
Det digitala ljudbehandlingssystemet Arkamys är monterat  
som standard på nya Peugeot 508, vilket ger en bra och  
balanserad ljudmiljö. Högtalarna är placerade i nivå med  
vindrutan, så att alla passagerare får samma ljudupplevelse.  
Och för riktiga HiFi-entusiaster finns som tillval även ett JBL- 
HIFI-paket med tio högtalare och en förstärkare på 500 W.
*Som standard eller tillval, beroende på version.

SMART KOMMUNIKATION



INTENSIVT UTSEENDE
Frontens kraftfulla och karaktärsfulla look betonas av en ljussignatur med Full-LED-teknologi*.
Baklyktorna på sedanmodellen innehåller tre stilistiska lejonklor som understryker bilens eleganta look. 
Ett drag som förstärker Peugeots nya identitet
*Belysning 100 % LED-belysning som standard eller som tillval, beroende på version.



EFFEKTIVITET OCH PRESTANDA

NY BENSINMOTOR
Nya Peugeot 508 är utrustad med en ny Euro 6-motor*: 
e-Turbo 165 med Stop & Start-teknologi och 6-växlad manuell 
växellåda.
*Euro 6 är en europeisk miljöstandard som syftar till att minska utsläppen 
 av förorenande ämnen.

UPPTÄCK BLUEHDI-TEKNOLOGIN
BlueHDi är namnet på Peugeots Euro 6 dieselmotorer. Denna teknologi 
har drastiskt minskat NOx-utsläppen (kväveoxid) med mer än 90 %, 
samt CO2-utsläppen och bränsleförbrukningen samtidigt som 99,9 % 
av partiklarna elimineras. 

Exempelvis har 2.0 Blue HDi motorn med 150 hk och 6-växlad manuell 
växellåda utsläpp på endast 105 CO2/km (både sedan och SW) och är  
bäst i klassen med denna prestanda.



PEUGEOT OCH MILJÖN 

Peugeot erbjuder ett brett urval av bilar med låga utsläppsnivåer. 
Mer än hälften av alla sålda bilar har en utsläppsnivå på mindre 
än 140 g CO2 per km. 
Detta är ett resultat av väl beprövad teknologi inom vilken  
Peugeot är ledande, bland annat dieselmotorn med partikelfilter 
(lanserades år 2000), som finns i en stor del av modellprogrammet 
och som är monterat i fler än 2,1 miljoner bilar (reducerar 
partikelutsläppen med 99,99 %).
Partikelfiltret är ett självrenande system som reducerar 
dieselpartiklarna till gränsen av vad som är mätbart (0,004 g/km). 
Dessutom används banbrytande teknologier, som Stop & Start 
och en helt ny generation miljövänliga HDi- och bensinmotorer.

BLUE HDI-MOTORER
Den nya Peugeot 508 har flera nya teknologier, t .ex. BlueHDi, 
namnet på Peugeots nya Euro 6 dieselmotorer. Genom att 
kombinera SCR (Selective Catalytic Reduction*) och FAP med 
tillsatsmedel, har BlueHDi-teknologin drastiskt reducerat  
NOx-utsläppen (kväveoxid) med mer än 90 % och även reducerat 
CO2-utsläppen och bränsleförbrukningen, dessutom har 
partiklarna eliminerats till 99,9 %.

*Selektiv katalytisk avgasrening.

Exempelvis placerar sig 2.0 BlueHDi motorn med 150 hk och 
6-växlad manuell växellåda och med utsläpp på endast 105 g 
CO2 (både för sedan och SW), som bäst i klassen med denna 
prestanda.

BENSINMOTOR 
Nya 508 har nya Euro 6* 1,6 l e-Turbo bensinmotor med 165 hk  
och Stop & Start med manuell 6-växlad växellåda. 
Denna nya 165 hk motor med reducerat CO2-utsläpp på  
129 g/km (BVM6).

*Euro 6 är en europeisk miljöstandard som syftar till att minska utsläppen av 
 förorenande ämnen.



SÄKERHET
508 innehåller en lång rad teknologisk utrustning som ökar 
säkerheten:

BROMSSYSTEM ESP
Tack vare ESP-systemeti lyckas Peugeot 508 kombinera en 
utmärkt väghållning med en hög aktiv säkerhetsnivå. I systemet 
ingår en mängd olika funktioner: Låsningsfria bromsar (ABS), 
antispinnreglering (ASR), elektronisk bromskraftsfördelning (EBV och 
CBC), nödbromshjälp (EBA), motorsläpmomentreglering (MSR) och 
ITC som hjälper föraren att optimera körningen vid dåligt väggrepp.

ELEKTRISK PARKERINGSBROMS 
Den elektriska parkeringsbromsen*. Kombinerar två funktioner: den 
aktiveras automatiskt när motorn stannar (även vid motorstopp) 
och den lossas automatiskt när bilen accelererar. Funktionen 
Hill Assist, som används tillsammans med den elektriska 
parkeringsbromsen, håller kvar bromsen en kort stund (två 
sekunder) när fordonet står i en sluttning. 
*Som standard eller tillval beroende på version.

FARTHÅLLARE/FARTBEGRÄNSARE
Farthållaren hjälper dig att hålla en konstant hastighet medan  
fartbegränsaren hindrar dig från att överstiga en viss hastighet. 
Dessa funktioner går att styra via multifunktionsratten. Det går att 
programmera upp till fem olika hastigheter.

KROCKKUDDAR
I händelse av en kollision finns det sex krockkuddar för att öka 
säkerheten för dem som färdas i bilen. Standard: två krockkuddar 
fram, två främre sidokrockkuddar samt två främre och bakre 
krockgardiner.

NACKSTÖD
Reglagen är integrerade i nackstöden och kan ställas in i precis den 
höjd man önskar eftersom reglagen saknar fasta lägen. Storleken 
och utformningen gör att de kommer närmre nacken och huvudet 
och ger därmed ger utmärkt skydd.

HELLJUSASSISTANS
Nya 508 kan fås med helljusassistans, automatisk avbländning av 
helljus vid möte, som bidrar till en säker och lugn upplevelse vid 
ratten.

HALOGENSTRÅLKASTARE/FULL-LED-STRÅLKASTARE 
508 och 508 SW har antingen halogenstrålkastare eller Full-LED-
strålkastare som standard samt LED-signaturljus. Båda alternativen 
ger en kraftig ljusbild.

KURVLJUSFUNKTION
När hel- eller halvljuset används och bilen kör långsammare än  
40 km/tim lyser de främre dimstrålkastarna upp insidan av 
kommande kurva. Denna extra belysning är särskilt användbar  
vid körning i stadstrafik, vid korsningar, på mycket kurviga vägar  
och vid parkering.



FÄRGER*

Grå Aluminium 

METALLICLACK

Grå Haria 2 Svart Perla Nera

Grå Artense Grå Shark Vit Nacré

Blå Bourrasque

*Färger tillgängliga beroende på version.

Brun Guaranja Vit Banquise



FÄLGAR*

Aluminiumfälg 17” Diamant Style 11

Aluminiumfälg 17“ Style 04

Aluminiumfälg 16“ Style 01

Hjulsida 16” Style A Aluminiumfälg 17“ Style 05

Aluminiumfälg 16“ Style 07

Aluminiumfälg 16“ Style 02 

Aluminiumfälg 17” Diamant Style 06

Aluminiumfälg 18” Diamant Style 10

Aluminiumfälg 18” Diamant Archipel**

Aluminiumfälg 19” Diamant Style 12

*Som standard, tillval eller ej valbar, beroende på version.
**Specifikt för 508 RXH BlueHDi 



KLÄDSLAR
Halvläderklädsel Marston Tramontan

Klädslar 508 RXH BlueHDi (1)
Halvläderklädsel Mityflash Tramontane
Halvläderklädsel Mityflash Guerande
Läderklädsel Nappa Tramontane
Läderklädsel Nappa Frisson
Läderklädsel Nappa Lama Tramontane och Alcantara Lama
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ÅTERFÖRSÄLJARE OCH TJÄNSTER
När du väljer Peugeot får du också tillgång till det stora nätet av försäljningsställen och verkstäder. När du anförtror dig och din bil till en 
auktoriserad Peugeothandlare eller Peugeotverkstad, kan du vara säker på att det är välutbildade specialister som tar hand om din bil.

www.peugeot.se 

ISO 9001 OCH 14001 
Peugeots generalagent i Sverige, K .W. Bruun Autoimport AB, är sedan 2008 kvalitets- och miljöcertifierat 
enligt de internationella standarderna SS EN-ISO 9001:2000 och SS EN-ISO 14001:2004.

FÖR DIN TRYGGHET

KVALITET OCH MILJÖ 

TILLBEHÖR
1 - Dragkrok
2 - Multimediahållare (bildskärm ingår ej)
3 - Lasthållare
4 - Solskyddsgardin bak
5 - Fackindelning bagagerum
6 - Formsydd textilmatta 
7 - Hundgaller
8 - Lastkantsskydd

2

ACCESSOIRES
1 – Attelage RDSO Berline
2 – Support multimédia
3 – Barre de toit SW
4 – Store lunette AR
5 – Compartimentage
6 – Surtapis en forme
7 – Grille pare-chien
8 – Becquet de malle arrière
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TILLVERKARENS GARANTIER
Kvalitet innebär mycket hos Peugeot. 
Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance 
gäller i 3 åreller 100.000 km – det som först 
inträffar. Dessutom lämnar vi 3 års Peugeot
 Assistance, 3 års vagnskadegaranti, 12 års  
genomrostningsgaranti och 3 års 
lackgaranti. 

PEUGEOT ASSISTANCE
Ett samtal räcker om du skulle få problem. 
Både i Sverige och Europa får du hjälp av 
Peugeot Assistance dygnet runt 365 dagar 
om året.

PEUGEOT SERVICEAVTAL
Med Peugeot Serviceavtal kan du teckna 
dig för auktoriserad Peugeotservice med 
löptid från 36 månader och 45 000 km 
upp till 205 000 km. Genom Peugeot 
Serviceavtal försäkrar du dig om att din 
Peugeot alltid är i drifts- och 
säkerhetsmässigt toppskick.  

PEUGEOT FÖRSÄKRNING
Peugeot Försäkring är speciellt utformad 
för dig som kör Peugeot. Vid eventuell 
reparation är du garanterad reservdelar 
ur Peugeots originaldelssortiment 
och auktoriserade verkstäder, vilket 
betyder fortsatt trygghet och ett högt 
andrahandsvärde även efter en skada.  
 

PEUGEOT ORIGINALTILLBEHÖR  
OCH RESERVDELAR
Hos varje återförsäljare finns en 
tillbehörsbutik med godkända original-
tillbehör. Här kan du utrusta din Peugeot 
precis som du vill ha den. För din egen 
skulle bör du endast använda reservdelar 
ur Peugeots originaldelssortiment. 
Garantitiden från Peugeots återförsäljare 
är ett år på delar och arbete.



www.peugeot.se

Ruta återförsäljare


