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NYA PEUGEOT 508 RXH
MOTORER BlueHDi 180 2,0 HDi Hybrid

Automat Automat (MCP)

BRÄNSLEFÖRBRUKNING (l/100 km enl. EU 80/1268)

Stad 5,2 4,0

Landsväg 4,2 4,2

Blandad 4,6 4,6

CO2 blandad (g/km) 119 109

MOTOR

Cylindervolym (cm³) 1 997 1 997

Dieselmotor (BlueHDi 180)/  
Diesel- & elmotor maxeffekt kW (hk DIN) (2,0 Hybrid)

133 (180) 147 (200)

Vid varvtal (v/min) 3750 3850

Max vridmoment Nm 400 300

Vid varvtal (v/min) 2000 1750

Antal ventiler/cylinder 4 4

Bränsleinsprutningssystem Common rail Common rail

Variable Geometry Turbo (VGT) l l

Peugeot Partikelfilter (FAP) l l

Miljöklass Euro 6 Euro 5

Bränsle Diesel Diesel

Stop&Start (generation 3 med reversibel generator för start) l l

VÄXELLÅDA

MCP (automatiserad 6-växlad manuell) - l

Automatisk adaptiv 6-växlad (EAT 6) l -

STYRNING

Variabel servostyrning l l

Vändcirkeldiameter (m) 10,99 10,99

BROMSAR

Ventilerade skivor fram l l

Skivor bak l l

DIMENSIONER (m)

Totallängd 4,83 4,83

Totalbredd (ink.sidospeglar) 1,86 1,86

Axelavstånd 2,82 2,82

Spårvidd fram 1,59 1,59

Spårvidd bak 1,57 1,57

Höjd 1,52 1,52

Antal sittplatser 5 5

Lastlängd 1,06 1,06

Lasthöjd till insynsskydd 0,505 0,505

Lastbredd 1,113 1,113

Däckdimension, standard 235/45 R18 235/45 R18

VOLYMER (l)

Bagagerumsvolym under insynsskydd / med fällda säten (VDA) 550 / 1118 423/973

Bagagerumsvolym upp till tak / med fällda säten (VDA) 677 /  1598 570/1439

Bränsletank (l) 70 70

VIKTER (kg)

Tjänstevikt 1790 1910

Totalvikt 2240 2325

Sammanlagda bruttovikter (tågvikt) 3440 3125

Maxlast N/A 415

Max dragvikt med bromsat släp 1475 1100

Max taklast 75 75

PRESTANDA

Toppfart (km/tim) 220 213

Acceleration 0-100 km/tim (sek) 8,9 8,8
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NYA PEUGEOT 508 RXH

STANDARDUTRUSTNING  

18" aluminiumfälgar Klimatanläggning, 2-zons

Parkeringsradar fram och bak El-infällbara sidospeglar

Elektriskt justerbara framstolar Regnsensor

Halvläderklädsel
Automatiskt avbländbar 

innerbackspegel

Backkamera Head-up Display

Radiosystem med pekskärm och 

CD-spelare
USB-ingång

Navigationssystem Bluetooth

Kromade listor runt rutor Dimljus fram

Full-LED strålkastare med 

automatisk avbländning av helljus
Döda vinkelnvarnare

El-infällbara sidospeglar Elektrisk parkeringsbroms

Extra mörktonade sidorutor bak 

samt bakruta

Takrails i aluminium

RXH

STANDARDUTRUSTNING I URVAL

l = Standardutrustning    - = Ej tillgängligt             T=tillval MARS 2015
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NYA PEUGEOT 508 RXH

STANDARD - & TILLVALSUTRUSTNING  

SÄKERHET

ESP (antisladdsystem) med ASR (antispinnsystem) l

ABS (låsningsfria bromsar) l

EBD (bromskraftsfördelare) l

EBA (nödbromsassistans) l

CBC (kurvbromskontrol) l

Automatisk låsning av dörrarna vid högre hastighet än 10 km/h (urkopplingsbar) l

Barnstolsfästen (Isofix) på ytterplatser i baksätet l

Bältespåminnare på alla platser med ljud och ljus (i baksäte då bältet lossas) l

Elektriskt barnsäkerhetslås för el-hissar bak l

Elektronisk startspärr (transponderchip i startnyckel) l

Förstärkningsbalkar i samtliga sidodörrar l

Gardinkrockkuddar l

Hill assist (hjälp vid start i backe) l

Högt monterat tredje bromsljus l

Höjdjusterbar övre bältesinfästning i fram l

Kollapsbar rattstång l

Krockkudde förare l

Krockkudde passagerare (urkopplingsbar med nyckel) l

Larm och superlås T

Pyrotekniska bältesförsträckare samt belastningsbegränsare fram l

Sidokrockkuddar fram l

Sidokrockskydd (skumplastfyllning i framdörrarna) l

Säkerhetsbrytare för bränslepumpen l

Trepunktsbälten på samtliga sittplatser l

Tvåtonssignalhorn i rattcentrum l

FUNKTION

12-V uttag i mittkonsolens förvaringsfack och i andra sätesraden l

2-zons klimatanläggning med luftutsläpp och fläktinställningar för baksätet l

4-zons klimatanläggning med luftutsläpp och fläktinställningar för baksätet T

Aktiv kurvljusfunktion i dimljus (på/av vid mindre än 40 km/t) l

Automatisk vindrutetorkare med regnsensor l

Automatiskt avbländbar innerbackspegel l

Backkamera l

Bakrutetorkare med intervallfunktion l

Bluetooth l

CD-radio med 8 högtalare l

Checkdisplay l

Digitalradio DAB+ (tillval BlueHDi 180/ej tillgänglig på 2,0 Hybrid) T/-

Digital serviceindikator l

Display med klocka, datum, cd-info mm l

Elektronisk mätare för bränslenivå l

Elektrisk parkeringsbroms l

El-hissar fram och bak med puls- och klämskyddsfunktion l

El-infällbara ytterbackspeglar l

El-justerbara framsäten med utdragbara lårstöd l

El-justerbara framsäten med utdragbara lårstöd, minne och massagefunktion (vid helläderklädsel) l

El-justerbara ytterbackspeglar l

El-uppvärmd bakruta l

El-uppvärmda backspeglar l

El-uppvärmda framsäten l

Fack med instrument för headup display till vänster om rattstången l

Farthållare och fartbegränsare l

Fjärrstyrt centrallås med lokaliseringsfunktion l

Färddator l

Fördröjningsautomatik för halvljus (follow me home) l

Instegsbelysning fram l

Kartfickor i framstolarnas ryggstöd l

Kylbart handskfack l

Ljudsignal vid kvarglömt ljus l

Läderklädd ratt med kontroller för radio, farthållare och färddator och telefon l

Motoriserad bagagelucka med manövrering från fjärrnyckel, baklucka eller från kupé (tillval RXH BlueHDi 180/Standard RXH Hybrid) T/l

Navigationssystem l

Nyckelfritt lås -och startsystem "Key less" T

Oljenivåmätare l

Parkeringsradar fram & bak, samt uppmätning av P-ficka l

Pollenfilter l

Punkteringskit l

l = Standardutrustning    - = Ej tillgängligt             T=tillval MARS 2015
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NYA PEUGEOT 508 RXH

STANDARD - & TILLVALSUTRUSTNING  

Reostat för instrumentbelysning l

Strålkastarrengöring av högtryckstyp l

Takbelysning fram och bak med tidsautomatik l

USB-uttag l

Variabel servostyrning l

Vattentemperaturmätare l

Vred för 4WD, ZEV läge, Auto och Sport (2,0 Hybrid) l

Välkomstbelysning på sidospegelns undersida l

Webasto parkeringsvärmare (endast 508 RXH HYbird4) l

Yttertemperaturmätare l

INTERIÖR

4-ekrad läderklädd multifunktions ratt, justerbar i höjd- och djupled med "HY" emblem i metall l

Baklucka klädd på insidan l

Belysning för speglar i solskydd l

Belyst och klätt bagageutrymme med lastöglor l

Enkel fällning av baksäte via reglage i bagageutrymmet l

Fäll -och delbart bakre ryggstöd (60 / 40) med skidlucka l

Förvaringsfack i bagagerumsväggen l

Förvaringsfack i dörrar fram och bak l

Förvaringsutrymme under bagerumsgolvet (14 L VDA) l

Handskfack, belyst och låsbart l

Instegslister "HYbrid4" i aluminium l

Instrumentpanel med två utfällbara mugghållare l

Mittarmstöd fram l

Nackskydd fram justerbara i lutning l

Nackskydd justerbara i höjd på samtliga sittplatser l

Textilmattor fram och bak l

Utdragbart insynsskydd l

EXTERIÖR

Bakljus med LED-teknik l

Dimljus med LED-teknik fram l

Färganpassad stötfångare l

Färganpassade sidoskyddslister l

Färganpassade ytterbackspeglar l

Full-LED-strålkastare med automatisk nedblädning av helljus l

Längsgående takrails i aluminium l

Mörktonad bakruta samt sidorutor l

Lackerat bromsok T

Ovandelen av sidorutornas inramning i krom l

Panoramaglastak med el-justerbart jalusi l

Sidospeglar med infällda blinkers l

Tonade rutor l

Värmedämpande vindruta l

l=standardutrustning
T=tillvalsutrustning

l = Standardutrustning    - = Ej tillgängligt             T=tillval MARS 2015



När du väljer Peugeot får du också tillgång till det stora nätet av försäljningsställen  
och verkstäder, såväl i Sverige som i övriga Europa. När du anförtror dig och din bil 
till en Peugeothandlare eller till en Peugeotverkstad, kan du vara säker på att det är  
utbildade specialister som tar hand om din bil.

SkräddarSydda tjänSter  
och garantier

FÖR DIN TRYGGHET
TillvErkarENS garaNTiEr
Kvalitet innebär mycket hos Peugeot. På Peugeots personbilar* 
lämnar vi 3 års nybilsgaranti eller 100 000 km – det som först inträf-
far. Dessutom lämnar vi 3 års Peugeot Assistance, 3 års vagnskade-
garanti, 12 års genomrostningsgaranti och 3 års lackgaranti.

PEugEoT aSSiSTaNcE 
Ett samtal räcker om du skulle få problem. Både i Sverige och i övriga  
Europa får du hjälp från Peugeot Assistance dygnet runt 365 dagar 
om året. Peugeot Assistance når du på telefonnummer 020-89 89 73  
inom Sverige och +46 771 106 605 i övriga Europa.

PEugEoT SErvicEavTal
Med Peugeot Serviceavtal kan du teckna dig för auktoriserad  
service med löptid från 36 månader och valfritt antal km upp till  
205.000 km. Genom Peugeot Serviceavtal försäkrar du dig om att  
din Peugeot alltid är i drifts- och säkerhetsmässigt toppskick. Givet-
vis ingår fri hyrbil vid alla dina servicetillfällen.

PEugEoT FörSäkriNg
Peugeot Försäkring är speciellt utformad för dig som kör Peugeot. 
Du är garanterad reservdelar ur Peugeots Originaldelssortiment 
och auktoriserade verkstäder, vilket betyder fortsatt trygghet och 
ett högt andrahandsvärde även efter en skada. När du nytecknar 
Peugeot Försäkring via någon av Peugeots auktoriserade återför-
säljare, ingår självriskreducering på vagnskadegarantin med 3.000 kr.  
Det innebär att din självrisk reduceras på alla skador som är 
ersättningsbara via din vagnskadegaranti. Dessutom ingår bland 
annat ett hyrbilstillägg om du råkar ut för en ersättningsbar skada 
på din bil.
Vill du veta mer, ring 077–11 11 680.

TillbEhör och rESErvdElar
Hos varje återförsäljare finns en tillbehörsbutik med godkända ori-
ginaltillbehör. Här kan du utrusta din Peugeot precis som du vill ha 
den. Till din hjälp har du Peugeots kunniga servicepersonal. För din 
egen del bör du bara använda reservdelar ur Peugeots Originaldels-
sortiment. Endast då kan du vara säker på att delarna är korrekt 
utprovade och att kvaliteten motsvarar de krav du har rätt att ställa. 
Alla våra originaldelar har testats och kontrollerats noggrant för din 
säkerhet. Det är en garanti för kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet. 
Garantitiden från Peugeots återförsäljare är ett år på delar och arbete.  

BRA ATT VETA
PEugEoT FiNaNS
Peugeot Finans är resultatet av ett samarbete mellan Peugeots bil- 
återförsäljare, Peugeot Sverige och DnB Finans, ett av Nordens 
ledande finansbolag. Peugeot erbjuder inte bara bilar med högsta  
komfort utan ett helt koncept där en bra finansiering inklusive till-
läggstjänster, såsom låneskyddsförsäkring, förlängd garanti och ser-
viceavtal, är en självklarhet. Genom Peugeot Finans får du möjlighet 
att finansiera den Peugeot som passar just dina önskemål och behov. 
Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom bilfinans-iering och 
erbjuder dig mycket konkurrenskraftiga villkor. Kontakta din närmaste 
Peugeotåterförsäljare för ytterligare information.

PEugEoTkorTET
Som Peugeotägare kan du välja att betala dina bilkostnader med 
vårt betal- /kreditkort Peugeotkortet. Kortet är kopplat till VISA och 
gäller på miljontals inköpsställen och du betalar ingen årsavgift. 
Fördelarna med att använda Peugeotkortet är att det är ett enkelt 
och bekvämt sätt att betala med och dessutom får du bonus på alla 
dina inköp. Du kan även välja att dela upp dina betalningar. Hämta 
ansökan hos din närmaste Peugeothandlare eller hämta den porto-
fria ansökan direkt på Peugeots hemsida.

ÅTErviNNiNg
För mer information om återvinning och övrig information om Peugeot  
välkomnar vi till besök på www.peugeot.se

PEugEoT iNTErNET
Upptäck Peugeot på Internet – gå in på: peugeot.se

Uppgifterna och illustrationerna i denna broschyr är baserade på de tekniska uppgifter som gäller vid tryckningen. Utrustningen är standard eller tillval, beroende på version. Inom ramen för sin  
kontinuerliga strävan att förbättra sina produkter förbehåller sig Peugeot Sverige rätten att när som helst ändra tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. De aktuella fotografiska  
reproduktionsmetoderna kan inte återge färgernas lyster i sin helhet. Broschyren ska därför uppfattas som en allmän information och utgör ingen avtalshandling. För ytterligare preciseringar  
och kompletterande information, kontakta din Peugeotåterförsäljare. Innehållet i denna broschyr får inte reproduceras utan uttryckligt tillstånd från Automobiles Peugeot. *Gäller ej Peugeot iOn

Generalagent: KW Bruun Autoimport AB 
Box 8044, 141 08 Kungens Kurva
Telefon: 08-555 433 00, telefax: 08-555 433 40
E-post: info@peugeot.se, hemsida: peugeot.se
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