
PEUGEOT 508 / 508 SW



ΖΗΣΤΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
Καινοτόμες ιδέες και εξοπλισμοί υψηλού επιπέδου, όλη η μάρκα Peugeot ενσαρκώνεται στα 508 και 508 SW.
Αυτή η καινούρια γκάμα έχει ένα σκοπό: κάθε στιγμή στο αυτοκίνητο να είναι μια απόλαυση.











ΕΝΤΟΝΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
Κομψότητα, ευρωστία, στιβαρότητα, ισορροπία όγκων: ο σχεδιασμός του
508 υποδηλώνει ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει. Εμπρός, το 508 δείχνει την
εξέλιξη του σχεδιαστικού κώδικα της Peugeot: γρίλια εισαγωγής αέρα με
«ρευστό» στυλ που φαίνεται να ξεχωρίζει από το αμάξωμα, ειδικά
σχεδιασμένα φωτιστικά σώματα, επιφάνειες από χρώμιο, φωτιστικά τύπου
«LED»* που είναι ορατά μέρα και νύχτα. Πίσω, τρεις κόκκινες δέσμες
καλύπτουν τρεις σειρές με «LED». Οι πλευρές του αυτοκινήτου είναι
τονισμένες και ενισχύονται από τις καμπύλες των παραθύρων με πλαίσιο
χρωμίου**.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.
**Διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση.



Ο χώρος των επιβατών του 508 και 508 SW είναι μια πραγματική πρόσκληση για ένα ταξίδι που εξασφαλίζει στον οδηγό μια μοναδική
γαλήνη. Ο σχεδιασμός του ταμπλό, η υψηλή ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται, το λεπτομερές φινίρισμα, οι τεχνολογίες που
εφαρμόζονται, συνεισφέρουν στην υψηλού επιπέδου αίσθηση που προσφέρει ο χώρος των επιβατών.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ







Όταν επιβιβαστείτε στo 508 ή στο 508 SW, κυριεύεστε από ένα συναίσθημα
ικανοποίησης: χάρις στην καλά μελετημένη αρχιτεκτονική τους, βρίσκονται στη διάθεσή
σας γενναιόδωροι χώροι και εξοπλισμοί απόλυτα προσαρμοσμένοι στις ανάγκες σας.
Αισθάνεστε άνετα.

Χώροι αποθήκευσης
Για μεγαλύτερη άνεση, τα 508 και 508 SW διαθέτουν πολυάριθμους αποθηκευτικούς
χώρους που συμβάλλουν στην άνεση των επιβατών: κλιματιζόμενο ντουλαπάκι
συνοδηγού, 2 θέσεις για ποτήρια εμπρός και 2 πίσω*, θέσεις για μπουκάλια σε κάθε
πόρτα, χώρος αποθήκευσης κάτω από το υποβραχιόνιο και ένα αφαιρούμενο
σταχτοδοχείο.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό.

Κλιματισμός 4 ζωνών
Εκτός του μηχανικού ή αυτόματου διζωνικού* κλιματισμού, τα 508 και 508 SW
εξοπλίζονται και με κλιματισμό 4 ζωνών* επιτρέποντας στον οδηγό και στους επιβάτες
να διαμορφώσουν την επιθυμητή θερμοκρασία.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με τις εκδόσεις.

Καθίσματα
Τα εμπρός καθίσματα έχουν κατασκευαστεί δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό,
την άνεση και την ασφάλεια. Ανάλογα με την έκδοση, είναι ηλεκτρικά* ρυθμιζόμενα και
θερμαινόμενα*. Στα 508 και 508 SW ο οδηγός και ο συνοδηγός έχουν τη δυνατότητα 
να διαμορφώσουν το μήκος της βάσης των καθισμάτων τους χάρις στη ρύθμιση του
εμπρός μέρους του καθίσματος*. Τα πίσω καθίσματα είναι ομοίως φιλόξενα και άνετα.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.

Αυτόνομη προγραμματιζόμενη θέρμανση
Για μεγαλύτερη άνεση, τα 508 και 508 SW μπορούν να εξοπλιστούν με ένα σύστημα
αυτόνομης προγραμματιζόμενης θέρμανσης, που επιτρέπει την προθέρμανση ή τον
αερισμό του χώρου των επιβατών. Με το σύστημα αυτό οι επιβάτες απολαμβάνουν τη
σωστή θερμοκρασία με την επιβίβασή τους.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.

ΑΝΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ





AYTOKINHTO ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ



ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ



Πανοραμική γυάλινη οροφή
Το 508 SW διατίθεται και με γυάλινη* πανοραμική οροφή, η οποία
προεκτείνεται μέχρι τα πίσω καθίσματα, προσφέροντας στους επιβάτες
μια μοναδική αίσθηση χώρου και ένα δυναμικό και μοντέρνο
σχεδιασμό. Στο 508 SW η γυάλινη επιφάνεια αγγίζει τα 1,62 m2. 

Με 5 προεπιλεγμένες θέσεις ή με συνεχή αναδίπλωση, το ηλεκτρικά
υποβοηθούμενο σκιάδιο οροφής ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες
σας.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό.





ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Γενναιόδωρος χώρος αποσκευών
Στα 508 και 508 SW, ο χώρος αποσκευών είναι ιδιαίτερα
εντυπωσιακός για αυτοκίνητα της κατηγορίας τους. Τόσο στο 508 όσο
και στο 508 SW, οι χώροι διαμορφώνονται στις ανάγκες σας με έξυπνο
και πρακτικό τρόπο.   Επιπλέον, αποθηκευτικοί χώροι είναι στη διάθεσή
σας. Ο χώρος αποσκευών του 508 SW* έχει χωρητικότητα 660 lt 
(560 dm3 με μέτρηση VDA), με τα καθίσματα σε όρθια στάση, ενώ με
τα καθίσματα διπλωμένα η χωρητικότητα αυξάνεται σε 1865 lt 
(1598 dm3 με μέτρηση VDA). Αποθηκευτικός χώρος υπάρχει κάτω από
τη μοκέτα του χώρου αποσκευών, ισοδύναμος με 48 lt (42dm3 με τη
μέτρηση VDA**). Το κάλυμμα του χώρου αποσκευών, από σκληρό υλικό,
στο 508 SW αναδιπλώνεται με τρόπο που διαχωρίζεται ο χώρος
αποσκευών, διευκολύνοντας την πρόσβαση αντικειμένων. Το άνοιγμα
της πόρτας του χώρου αποσκευών γίνεται ηλεκτρικά* ελεγχόμενα από 
τη θέση οδήγησης, από απόσταση ή από το χώρο αποσκευών.
*508: 545 lt (515 dm3 με τη μέτρηση VDA), με τα καθίσματα σε όρθια θέση έως 1581 lt 
(1381 dm3 με τη μέτρηση VDA) με τις πλάτες των καθισμάτων διπλωμένες. Χώροι
αποθήκευσης κάτω από τη μοκέτα του χώρου αποσκευών 48 lt (42 dm3 με τη μέτρηση VDA**).

**Στην έκδοση με κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικών και εκτός της έκδοσης GT.
***Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.

Αξιοπρόσεκτη μεταμορφωσιμότητα
Το επίπεδο πάτωμα, το άνοιγμα για τα πέδιλα του σκι και οι
αναδιπλούμενες πλάτες των πίσω καθισμάτων διευκολύνουν τη
φορτοεκφόρτωση αντικειμένων με διαφορετικά μεγέθη.
Έξυπνες λύσεις: για μεγαλύτερη άνεση οι πλάτες των πίσω καθισμάτων
αναδιπλώνονται με την ενεργοποίηση δύο κουμπιών στις πλαϊνές
επενδύσεις του χώρου αποσκευών. Τέλος, ένα δίχτυ συγκράτησης
φορτίου* διευκολύνει την πλήρη εκμετάλλευση του χώρου αποσκευών
στο 508 SW έως την οροφή.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.



ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΦΥΪΑ ΤΟΥ
Έξυπνα, καινοτόμα και ποιοτικά τα 508 και 508 SW επωφελούνται
από τις τεχνολογίες νέας γενιάς. Οι καινοτόμες τεχνολογίες που
χρησιμοποιούν σας ενημερώνουν, σας βοηθούν και σας
διευκολύνουν στην οδήγηση, με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια.

Πρόσβαση και εκκίνηση χωρίς κλειδί*
Αντικαταστήστε το παραδοσιακό κλειδί μ΄ένα μηχανισμό που
απλοποιεί την πρόσβαση και την εκκίνηση του κινητήρα στα 508 και
508 SW. Τοποθετήστε το ηλεκτρονικό κλειδί στην τσέπη σας ή στην
τσάντα σας για να ξεκλειδώσετε τις πόρτες, επιβιβαστείτε στο όχημά
σας, ξεκινήστε ή σταματήστε τον κινητήρα με μια απλή πίεση του
κουμπιού Start/Stop. Τέλος, ένα απλό άγγιγμα στην εξωτερική λαβή
της πόρτας αρκεί για να κλειδώσετε το όχημά σας όταν
απομακρύνεστε από αυτό.



Head up display 
Χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από το δρόμο, οι απαραίτητες
πληροφορίες προβάλλονται έγχρωμες πάνω σε μια αναδιπλούμενη
οθόνη* μέσα στο οπτικό πεδίο του οδηγού: ταχύτητα οχήματος,
ρυθμιστής και περιοριστής ταχύτητας*, ενδείξεις του συστήματος
πλοήγησης**.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.
**Διαθέσιμο με το WIP Nav+.

Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης*
Αυτή η λειτουργία συνδυάζεται με την υποβοήθηση παρκαρίσματος
εμπρός και πίσω*. Η λειτουργία μέτρησης διαθέσιμου χώρου, εκτιμάει
τις διαστάσεις του χώρου στάθμευσης, σας ενημερώνει μέσω της
πολυλειτουργικής οθόνης για τη δυνατότητα να παρκάρετε ή όχι το
όχημά σας και εκτιμάει το επίπεδο δυσκολίας παρκαρίσματος.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.





ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ηχοσύστημα και πλοήγηση
Τα 508 / 508 SW διατίθενται είτε μ΄ένα
ηχοσύστημα WIP είτε μ΄ένα σύστημα πλοήγησης
WIP Nav+*.

Το ηχοσύστημα WIP MP3 συνδυάζεται με 6 ή 
8 ηχεία* και εξοπλίζεται με μία πρίζα USB* και 
ένα kit – Bluetooth*.

Το σύστημα πλοήγησης νέας γενιάς WIP Nav+*
περιλαμβάνει ένα χάρτη πλοήγησης της Ευρώπης
που σας καθοδηγεί με ηρεμία στον προορισμό
σας, ένα ράδιο – cd MP3, μια έγχρωμη οθόνη
7΄΄, ένα kit Bluetooth και μία πρίζα USB/Jack. 
Το σύστημα πλοήγησης σας δίνει πρόσβαση στις
υπηρεσίες της Peugeot Connect SOS και Peugeot
Connect Assistance. Η ενεργοποίηση γίνεται με
ένα κουμπί στην κεντρική κονσόλα ή από τα
χειριστήρια εντολών στο τιμόνι.

Η πρίζα USB/Jack που εξοπλίζει όλη την γκάμα του
508, βρίσκεται τοποθετημένη στο χώρο
αποθήκευσης του κεντρικού υποβραχιόνιου.
Μπορείτε έτσι να συνδέσετε τη φορητή συσκευή
αναπαραγωγής ήχου. Με το καλώδιο σύνδεσης
του USB, όλες οι πληροφορίες εμφανίζονται στην
πολυχρηστική οθόνη και η πρόσβαση στις
διάφορες λειτουργίες και οι επιλογές γίνονται
μέσω των χειριστηρίων στο τιμόνι.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.

Σύστημα Arkamys και kit HIFI JBL
Τα 508 / 508 SW, εξοπλίζονται με τον ψηφιακό
επεξεργαστή ήχου Arkamys. Η επεξεργασία του
ήχου μέσω ψηφιακών παραμέτρων, επιτρέπει την
αναπαραγωγή ήχου υψηλής πιστότητας από τα
ηχεία του ηχοσυστήματος. Όλοι οι επιβάτες
απολαμβάνουν την ακουστική άνεση που
εξασφαλίζει ο βελτιστοποιημένος, ομοιογενής και
«γεμάτος» ήχος του συστήματος Arkamys. Εάν
επιθυμείτε ηχοσύστημα υψηλής πιστότητας, τα
508 / 508 SW μπορούν να εξοπλιστούν με το kit
HiFi JBL* με 10 ηχεία και με ένα ενισχυτή   500 W.
Ένα από τα 10 ηχεία, στο 508, βρίσκεται στο
κέντρο του ταμπλό ενώ ένα άλλο ηχείο, μπάσων,
βρίσκεται στο χώρο αποσκευών.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.



ΕΚΔΟΣΗ GT: Η ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
Επιλέγοντας το 508 GT ή 508 SW GT, πρόκειται να απολαύσετε την πεμπτουσία του 508, προσφέροντάς σας μοναδικές
στιγμές χάρις στους βασικούς εξοπλισμούς που διαθέτει. Στο εσωτερικό, το 508 προσφέρει μια αξιοπρόσεκτη άνεση
ενώ το εξωτερικό φινίρισμα υπογραμμίζει την εξαιρετική αρχιτεκτονική του.



Εξωτερική και εσωτερική διακόσμηση 
Εξωτερικά η έκδοση GT διαθέτει πίσω προφυλακτήρα
με διπλή χρωμιωμένη εξάτμιση, εμπρός μαύρη
γυαλιστερή εισαγωγή αέρα, ειδικά σχεδιασμένες ζάντες
αλουμινίου που τονίζουν το δυναμισμό και τη γοητεία
της τελειότητας.

Η φροντίδα των εξοπλισμών στο εσωτερικό του 508
δημιουργεί ένα εξαιρετικό περιβάλλον όπου οι επιβάτες
αντιλαμβάνονται με την πρώτη ματιά: η ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται, όπως το αλουμίνιο για τη
διακόσμηση του 508 ή ακόμα και το δέρμα Nappa* για
τις επενδύσεις, συμβάλλουν σε έναν άνετο και
ευχάριστο χώρο επιβατών.
*Στο βασικό εξοπλισμό με δέρμα-ύφασμα επένδυση GT Marston
Tramontane και προαιρετικά με το δέρμα Nappa.

Εσωτερική άνεση και οδηγική απόλαυση
Άνετο εσωτερικό και άνετη οδήγηση είναι ο κανόνας
για το GT, χάρις στους εξοπλισμούς που χρησιμοποιεί:
προσαρμόστε τα εμπρός καθίσματα με μια απλή κίνηση,
προγραμματίστε τη μνήμη του ηλεκτρικά ρυθμιζόμενου
καθίσματος του οδηγού* και επωφεληθείτε από την
πλευρική στήριξη. Από τη θέση του οδηγού, αφήστε το
σύστημα πλοήγησης WIP Nav+, να σας κατευθύνει.
*Στον προαιρετικό εξοπλισμό, διαθέσιμο με δέρμα Nappa.

Ιδανική οδηγική συμπεριφορά
Η τεχνογνωσία της Peugeot σε θέματα αναρτήσεων, οι
καινοτόμες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί, βγαλμένες
από τους αγώνες, εξηγούν τη φήμη της Peugeot σε
θέματα οδηγικής συμπεριφοράς.

Τα 508 GT και 508 SW GT διαθέτουν εμπρός ανάρτηση
με διπλά τριγωνικά ψαλίδια, επιτρέποντας ένα υψηλό
επίπεδο κρατήματος και εξασφαλίζοντάς σας μια
μοναδική οδηγική εμπειρία. 

Ο κινητήρας πετρελαίου 2,2 lt HDi 204 ίππων, με την
αθόρυβη λειτουργία του, εξοπλίζει τα 508 GT και 508
SW GT εξασφαλίζοντας υψηλές επιδόσεις και άμεσες
επιταχύνσεις, εκπέμποντας κάτι λιγότερο από 
150g CO2 / km και 154g CO2/km στην έκδοση SW.





ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
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ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
1,6 lt VTi 120 ίπποι
Αυτός ο κινητήρας των 1598 cm συνδυάζεται με ένα 
σειριακό κιβώτιο 6 ταχυτήτων, πετυχαίνοντας την απόλυτη
ισορροπία ανάμεσα στην οδηγική απόλαυση και την
κατανάλωση.

1,6 lt THP 156 ίπποι
Διατίθεται με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων.
Αυτός ο κινητήρας διαθέτει υψηλή ροπή (240 Nm στις 
1400 στροφές/λεπτό) η οποία είναι διαθέσιμη από 
χαμηλές στροφές. Συνδυάζει έτσι δυναμισμό και επιδόσεις.

Κινητήρας   2,2 l HDi FAP 204 ίπποι BVA6 

1,6 lt HDi 112 ίπποι FAP
Αυτός ο κινητήρας διατίθεται μ΄ενα μηχανικό κιβώτιο 
5 ταχυτήτων συνδυάζοντας επιδόσεις και κατανάλωση.
Εξασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο μια αληθινά ευχάριστη
οδήγηση.

1,6 lt e-HDi 112 ίπποι FAP 
(κοιτάξτε στην απέναντι σελίδα)

2,0 lt HDi 140 ίπποι FAP
Εφοδιάζεται με ένα μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων. Αυτός 
ο κινητήρας προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση κατά την
οδήγηση. Η ροπή του αξιοπρόσεκτη, 320 Nm στις 
2000 στροφές/λεπτό (340 Nm με προσωρινή λειτουργία
΄΄overboost´´), εγγυάται άμεσες επιταχύνσεις.

2,0 lt HDi 163 ίπποι FAP
Αυτός ο κινητήρας των 1997 cm3, συνδυάζεται με ένα
αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων, προσφέροντας επιδόσεις
και δυναμισμό με την πρώτη ματιά, κάνοντας την οδήγηση
πραγματικά ευχάριστη.

2,2 lt HDi 204 ίπποι FAP
Ο μεγαλύτερος των κινητήρων της γκάμας του 508,
διατίθεται μόνο στην έκδοση GT. Αυτός ο κινητήρας
συνδυάζεται με ένα αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων.
Προσφέρει άμεσες επιταχύνσεις, άνεση στην οδήγηση,
μειωμένες καταναλώσεις και εκπομπές CO2
(150g CO2/km στo 508 και 154g CO2/km στο 508 SW).



Προστατέψτε το μέλλον του
πλανήτη, πάρτε μέρος σε μια
μεγάλη πρόκληση. Η Peugeot
συμβάλλει στην προστασία του
περιβάλλοντος εφαρμόζοντας
στην γκάμα του 508 την
τεχνολογία e-HDi: σύστημα stop
και start νέας γενιάς.

Το σύστημα αυτό απενεργοποιεί
τον κινητήρα, όταν το όχημα
σταματά σε ένα κόκκινο
σηματοδότη ή σε μια υπόδειξη
«Stop». Καινούρια δεδομένα για
αυτό το σύστημα: η επανεκκίνηση

πραγματοποιείται με απόλυτη
ηρεμία, όταν ο οδηγός επιλέξει να
συνεχίσει την πορεία του.

Η τεχνολογία e-HDi συνδυάζει
μειωμένη κατανάλωση καυσίμου
και εκπομπών ρύπων CO2. Ο
κινητήρας 1,6 lt e-HDi 112 ίπποι
συνδυάζεται με ένα σειριακό
κιβώτιο 6 σχέσεων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ           :
1,6L e-HDi 112 ίπποι FAP 



H Peugeot διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από αυτοκινήτα με χαμηλές καταναλώσεις καυσίμου. Περισσότερα από τα μισά αυτοκίνητα που
κατασκευάζει η Peugeot, ως αποτέλεσμα των καινοτόμων τεχνολογιών που χρησιμοποιεί, εκπέμπουν λιγότερο από 140g CO2/km. Το φίλτρο
κατακράτησης μικροσωματιδίων FAP (εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2000 στο 607) που τοποθετείται στους κινητήρες diesel, εξοπλίζει
κάτι περισσότερο από 2,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα (μειώνει κατά 99,99 % την εκπομπή μικροσωματιδίων) και με το σύστημα νέας γενιάς stop
και start η Peugeot εγκαινιάζει μια νέα γενιά κινητήρων πετρελαίου.

PEUGEOT ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

HDi FAP
Η τεχνολογία HDi συνδυάζεται με ένα σύστημα πολύ
αποτελεσματικό, το φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων (FAP),
μια αυτοκαθαριζόμενη συσκευή που επεξεργάζεται τα καυσαέρια του
κινητήρα πετρελαίου. Το συγκεκριμένο φίλτρο απαλείφει οριστικά τα
σωματίδια, καθιστώντας τα σχεδόν μη μετρήσιμα (0,004g/km). Αυτή
η τεχνολογία καθιστά τον κινητήρα πετρελαίου σχεδόν καθαρό.

Ένδειξη αλλαγής ταχύτητας*
Αυτή η ένδειξη, διαθέσιμη στους κινητήρες με μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων, σας βοηθάει να προστατέψετε το περιβάλλον,
επιτρέποντάς σας κάθε στιγμή, να επιλέξετε τη σχέση του κιβωτίου
που θα πετύχετε τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση. 
*Διαθέσιμο ανάλογα με τον κινητήρα.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

508 SW 
Καταναλώσεις ( lt/100 km)*

Κιβώτιο ταχυτήτων Κύκλος πόλης Κύκλος εκτός πόλης Μεικτός κύκλος C02 (g/km)

Κινητήρες βενζίνης

1,6 lt VTi 120 ίπποι BVMP6 9,0 4,7 6,3 145

1,6 lt THP 156 ίπποι BVM6 9,3 5,0 6,5 150

1,6 lt THP 156 ίπποι BVA6 10,4 5,5 7,3 169

Κινητήρες πετρελαίου

1,6 lt HDi 112 ίπποι FAP BVM5 5,9 4,2 4,8 125

1,6 lt e-HDi 112 ίπποι FAP BVMP6 5,1 4,1 4,5 116

2,0 lt HDi 140 ίπποι FAP BVM6 6,7 4,0 5,0 130

2,0 lt HDi 163 ίπποι FAP BVA6 7,6 4,6 5,7 150

2,2 lt HDi 204 ίπποι FAP BVA6 8,1 4,7 5,9 154

BVM = μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 5 ή 6 σχέσεων / BVMP6 = ημιαυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων / BVA6 = αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων / FAP = φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων.
*σύμφωνα με την οδηγία   99/100/CE.

508 
Καταναλώσεις ( lt/100 km)*

Κιβώτιο ταχυτήτων Κύκλος πόλης Κύκλος εκτός πόλης Μεικτός κύκλος C02 (g/km)

Κινητήρες βενζίνης

1,6 lt VTi 120 ίπποι BVMP6 9,0 4,6 6,2 144

1,6 lt THP 156 ίπποι BVM6 9,2 4,8 6,4 149

1,6 lt THP 156 ίπποι BVA6 10,5 5,3 7,1 164

Κινητήρες πετρελαίου

1,6 lt HDi 112 ίπποι FAP BVM5 5,9 4,1 4,7 124

1,6 lt e-HDi 112 ίπποι FAP BVMP6 5,1 4,0 4,4 115

2,0 lt HDi 140 ίπποι FAP BVM6 6,4 3,9 4,8 125

2,0 lt HDi 163 ίπποι FAP BVA6 7,6 4,6 5,7 149

2,2 lt HDi 204 ίπποι FAP BVA6 8,0 4,4 5,7 150



ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σύστημα φρεναρίσματος και ESP*
Όλες οι εκδόσεις του 508 και 508 SW
εκφράζουν μια δυναμική συμπεριφορά με
την πρώτη ματιά, ένα υψηλό επίπεδο
ενεργητικής ασφάλειας χάρις στο
ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP,
στο βασικό εξοπλισμό. Περιλαμβάνει τις
ακόλουθες λειτουργίες: σύστημα
αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS), σύστημα
αντιολίσθησης των τροχών, ηλεκτρονικός
κατανεμητής πέδησης EBV και σύστημα
ελέγχου της ισχύος των φρένων ανεξάρτητα
σε κάθε τροχό CBC, υποβοήθηση απότομης
πέδησης (AFU), έλεγχο ροπής του κινητήρα 
(MSR) και έξυπνο σύστημα 

αντιολίσθησης,που αποτρέπει την 
ανεξέλεγκτη περιστροφή των μπροστινών
τροχών, διατηρώντας την πρόσφυση και την
επιθυμητή τροχιά.

Ηλεκτρικό χειρόφρενο* (FSE)
Ενεργοποιείται αυτόματα όταν σβήσει ο
κινητήρας ενώ απελευθερώνεται επίσης
αυτόματα, στη φάση της εκκίνησης. Το
αυτόματο ηλεκτρικό χειρόφρενο
συνδυάζεται με τη λειτουργία Hill Assist η
οποία διατηρεί το αυτοκίνητο ακίνητο όταν
αυτό βρίσκεται σε δρόμο με κλίση.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την
έκδοση.

Ρυθμιστής και περιοριστής
ταχύτητας*
Ο ρυθμιστής ταχύτητας* σας επιτρέπει να
διατηρήσετε μια σταθερή ταχύτητα ενώ ο
περιοριστής ταχύτητας* σας επιτρέπει να
προγραμματίσετε την ταχύτητα που δεν
επιθυμείτε να ξεπεράσετε. Η διαχείριση των
λειτουργιών γίνεται από το πολυλειτουργικό
τιμόνι. 5 διαφορετικές ταχύτητες μπορείτε
να προγραμματίσετε στις παραμέτρους του
οχήματος.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό.

Κατευθυνόμενοι προβολείς bi-xenon*
Τα 508 και 508 SW μπορούν να εξοπλιστούν με
κατευθυνόμενους προβολείς bi – Xenon με φωτισμό LED,
προσδίδοντάς τους μια άμεση οπτική υπογραφή.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.

Αερόσακοι
Σε περίπτωση σύγκρουσης, 6 αερόσακοι
συμβάλλουν στην προστασία των επιβατών: 
2 εμπρός αερόσακοι, 2 εμπρός πλευρικοί
αερόσακοι και 2 αερόσακοι τύπου κουρτίνας
εμπρός και πίσω.

Προσκέφαλα
Τα εμπρός καθίσματα στα 508 / 508 SW
έχουν προσκέφαλα με ενσωματωμένη
ρύθμιση πολλαπλών θέσεων, ρυθμιζόμενα ως
προς το επιθυμητό ύψος. Ο σχεδιασμός τους
έχει μελετηθεί προσεκτικά, ώστε να
προσαρμόζονται ακριβώς στα κεφάλια των
επιβατών εξασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο
προστασίας.
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PEUGEOT CONNECT SOS*
Αυτόματη ειδοποίηση ανάγκης: σε περίπτωση
ενεργοποίησης των αερόσακων ή των ζωνών
ασφαλείας, από το αυτοκίνητο στέλνεται μια
κλήση στην υπηρεσία Peugeot Connect SOS*
μέσω του τηλεφώνου, χωρίς την παρέμβαση
του οδηγού. Η επικοινωνία γίνεται στην
γλώσσα του κατόχου του αυτοκινήτου. 

Ειδοποίηση ανάγκης: είτε ο εμπλεκόμενος σε
ένα συμβάν, είτε ο αυτόπτης μάρτυρας μπορεί
να επικοινωνήσει με την Peugeot Connect
SOS* με την ενεργοποίηση του κουμπιού SOS
(3 δευτερόλεπτα) τοποθετημένο στο ταμπλό
του αυτοκινήτου. 

Η υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη σε 10
ευρωπαϊκές χώρες : Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία,
Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο,
Ολλανδία, Ελβετία και Αυστρία.
*Η υπηρεσία Peugeot Connect SOS είναι διαθέσιμη
ανάλογα με τη χώρα.

Πρόσθετος κατευθυνόμενος φωτισμός
Μεσαία ή μεγάλη σκάλα φώτων, εφόσον η ταχύτητα του οχήματος
είναι κατώτερη από 40 km/h, μια δέσμη φωτός από τους
προβολείς ομίχλης φωτίζει το εσωτερικό της στροφής. Ο
πρόσθετος αυτός φωτισμός είναι χρήσιμος κυρίως για οδήγηση
μέσα στην πόλη, σε διασταυρώσεις, σε δρόμους με συνεχείς
στροφές, σε ελιγμούς στο παρκάρισμα...

«Έξυπνα» φώτα*
Το βράδυ μια κάμερα αναλύει τις συνθήκες οδήγησης (οχήματα
από αντίθετη κατεύθυνση, οχήματα που ακολουθούν, φωτεινές
ζώνες εντός πόλης.....) και εναλλάσσει τους προβολείς και τα
φώτα πορείας αυξάνοντας έτσι την ορατότητα.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.
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Γκρι Haria

Aluminium brossé* Echo*** Prismatic*** Hammertone**

ΝΤΕΚΟΡ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
Τα 508 και 508 SW σας προσφέρουν μια επιλογή ανάμεσα σε 10 χρώματα: μεταλλικά, nacrée ή απλά. Ομοίως, σας προτείνονται 
5 διαφορετικοί τύποι για τα ταμπλό, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας αισθητικής υψηλού επιπέδου στο εσωτερικό των 508 και 508 SW.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (προαιρετικά)

Γκρι Aluminium

Μπλε IséoBrun Guaranja

Γκρι Thorium

Beige Siwa



Mat Μαύρο***

ΑΠΛΑ

NACREE (προαιρετικά)

Λευκό Nacré

Λευκό BanquiseΜαύρο Perla Nera

Μπλε Bourrasque

*Διαθέσιμο μόνο στην έκδοση GT.
**Διαθέσιμο μόνο με την επένδυση Ariès.
***Διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση.



Τάσι 16” 
style A*

Ζάντα αλουμινίου 16” 
style 01*

Ζάντα αλουμινίου 16” 
style 02*

Ζάντα αλουμινίου 16” 
style 03**

Ζάντα αλουμινίου 17” 
style 04*

Ζάντα αλουμινίου 17” 
style 06**

Ζάντα αλουμινίου 18” 
style 10*

Ζάντα αλουμινίου 19” 
style 12*

Ζάντα αλουμινίου 17” 
style 05*

Ζάντα αλουμινίου 18” 
style 08** 

Ζάντα αλουμινίου 17” 
style 09*

Ζάντα αλουμινίου 18” 
style 07*

ΖΑΝΤΕΣ
Χάρις στη μεγάλη γκάμα από ζάντες αλουμινίου από 16΄΄ έως 19΄΄, επιλέξτε αυτές που σας ταιριάζουν καλύτερα!

*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.
**Διαθέσιμο ως αξεσουάρ.



1
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Αεροτομή
Διακριτική και αεροδυναμική
αυτή η διακόσμηση τονίζει το
σχεδιασμό του 508.

Ζάντα αλουμινίου 17΄΄ 

Καπάκια καθρεφτών
από χρώμιο

ΣΤΥΛ

1 2

Τονίστε τις κομψές γραμμές των 508 και 508 SW, επιβεβαιώστε ακόμα περισσότερο την προσωπικότητά τους και δώστε έμφαση
στην τεχνολογική τους υπεροχή με τα πρόσθετα αξεσουάρ.

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Προφυλακτήρες
Τέσσερα αυτοκόλλητα, από
διάφανη ρητίνη, τοποθετούνται
στις άκρες των προφυλακτήρων.

Κατώφλια θυρών
Από PVC με εμφάνιση Carbon ή
αλουμίνιο, τα προστατευτικά
συμβάλλουν στην αισθητική και
στην προστασία στο 508.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Θήκη Wi-Fi 
Θήκη Wi – Fi με ένα κλειδί 3G / 3G+ επιτρέποντας τη συνεχή
πρόσβαση στο Internet.

Βάση στήριξης πολυμέσων
Τα εμπρός προσκέφαλα διαθέτουν στη βάση τους ένα
περιστρεφόμενο στήριγμα για την τοποθέτηση πολυμέσων,
ρυθμίζοντας παράλληλα την οπτική γωνία. Συμβατό με την
πλειονότητα των ηλεκτρονικών συσκευών και video.
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Οργάνωση του χώρου
αποσκευών στο SW 
Στο πάτωμα τοποθετούνται
σταθερές ράγες με ρυθμιζόμενη
τηλεσκοπική ράβδο για να χωρίζει
το χώρο αποσκευών.

Χώρος αποσκευών
μοιρασμένος σε τμήματα 
Ο χώρος αποσκευών εξοπλίζεται
με μετακινούμενα διαχωριστικά τα
οποία επιτρέπουν τη συγκράτηση
των αντικειμένων.



ΔΕΡΜΑ NAPPA



Δέρμα Nappa Cohiba

Δέρμα Nappa Tramontane

1 2

1Η επένδυση των καθισμάτων με δέρμα Nappa* εκφράζει την
κομψότητα, την ποιότητα και το δυναμικό χαρακτήρα της γκάμας των
508 και 508 SW.
*Δερμάτινα καθίσματα στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό.

2



ΔΕΡΜΑ CLAUDIA



1 2

Δέρμα Claudia Ariès

Δέρμα Claudia Tramontane

1Η δερμάτινη επένδυση Claudia* εκφράζει την πολυτέλεια και την άνεση
του χώρου επιβατών. Διατίθεται σε δύο αποχρώσεις: ανοιχτόχρωμη 
( Aries) ή σκουρόχρωμη (Tramontane).
*Καθίσματα από δέρμα ή άλλα υλικά, στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό.
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Οι επενδύσεις δέρμα-ύφασμα Marston Tramontane* και GT Marston Tramontane** (παρουσιάζονται παρακάτω) διαχωρίζονται
από τη διπλή ραφή τους και προσδίδουν έναν επιπλέον δυναμισμό στο χώρο των επιβατών.
*Καθίσματα από δέρμα ή άλλα υλικά, στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.
**Καθίσματα από δέρμα ή άλλα υλικά, διαθέσιμο μόνο στην έκδοση GT.

Δέρμα-ύφασμα Marston Tramontane
Δέρμα-ύφασμα GT Marston Tramontane



Επένδυση Nervuron Tramontane

Επένδυση Nervuron Ariès

Επένδυση Drop Tramontane (δεν παρουσιάζεται)

Επένδυση Duoz Tramontane (δεν παρουσιάζεται)

Μια επιλογή από έξι διαφορετικές υφασμάτινες επενδύσεις εξοπλίζουν
το εσωτερικό του 508 και 508 SW.

Επένδυση Dara Tramontane

Επένδυση Cocher Tramontane

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

2 3 4
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Για να μάθετε περισσότερα για τα 508 και 508 SW, για να βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε, να πληροφοηθείτε για τα χρώματα
και τους διαθέσιμους κινητήρες όπως και για τα επίπεδα του εξοπλισμού, συνδεθείτε με το Internet και στο site
www.peugeot.gr.

www.peugeot.gr



Διαλέγοντας ένα Peugeot, έχετε τη σιγουριά ενός εκτεταμένου δικτύου εξυπηρέτησης, που χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό,
αποτελεσματικότητα και ανώτερη ποιότητα. Απευθύνεστε σε ειδικούς, που είναι κοντά σας, καταλαβαίνουν τις ανάγκες σας και ανταποκρίνονται
άμεσα και αποτελεσματικά.

Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες αυτού του φυλλαδίου βασίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Οι εξοπλισμοί που παρουσιάζονται υπάγονται στο βασικό ή στον
προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με τις εκδόσεις. Μέσα στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων, η Peugeot διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής, ανά πάσα στιγμή, των τεχνικών χαρακτηριστικών, του βασικού
και προαιρετικού εξοπλισμού και των χρωμάτων. Η τρέχουσα τεχνική απεικονίσεως χρωμάτων δεν επιτρέπει την ακριβή απόδοση των χρωμάτων. Το προσπέκτους αυτό δεν αποτελεί συμβόλαιο αγοράς. Για
κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία, αποταθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Peugeot. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος καταλόγου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση
της Automobiles Peugeot. 

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

BOUTIQUE PEUGEOT

Διαθέτει μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ της

Peugeot, σχεδιασμένα ειδικά για το

αυτοκίνητό σας. Συμβουλευθείτε το

Επίσημο Δίκτυο και βρείτε τα αντικείμενα και

τα αξεσουάρ της Peugeot που θέλετε να

αγοράσετε για εσάς...ή για τους άλλους.

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ INTERNET

Ανακαλύψτε την Peugeot μέσα από το

Internet. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση

www.peugeot.com ή για τις ελληνικές

σελίδες www.peugeot.gr

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Peugeot και το δίκτυό της, προσέχοντας

το περιβάλλον, ανακυκλώνει τα παλαιά

ανταλλακτικά από τις επισκευές των

αυτοκινήτων.

PEUGEOT ASSISTANCE*

Μια απλή κλήση στο νούμερο

210 57 61 111 αρκεί για να ξεπεράσετε

κάθε απρόοπτο. Το πρόγραμμα οδικής

υποστήριξης PEUGEOT ASSISTANCE* είναι

κοντά σας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες

την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο και

σας βοηθά παντού μέσα στην Ελλάδα, αλλά

και στην Ευρώπη.

*Για να γνωρίζετε καλύτερα τις παροχές 
και τους όρους του προγράμματος της
Peugeot Assistance απευθυνθείτε στο
Δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Peugeot.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ PEUGEOT

Ενημερωθείτε από τους Eπίσημους

Eμπόρους, για τα χρηματοδοτικά

προγράμματα Peugeot Credit και σίγουρα

θα βρείτε τους ευνοϊκότερους όρους της

αγοράς.

ΕΓΓΥΗΣΗ PEUGEOT

Η ποιότητα Peugeot είναι δεδομένη.

Πλεονέκτημά της, το πλήρες δίκτυο και η

ποιότητα των δοκιμασμένων υλικών της.

Γι αυτό προσφέρει εγγύηση 2 ετών χωρίς

περιορισμό χιλιομέτρων, για τα μηχανικά

μέρη, την εργασία και τα ανταλλακτικά, τρία

χρόνια εγγύηση βαφής καθώς και δώδεκα

χρόνια εγγύηση κατά της σκουριάς.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PEUGEOT

Ασφάλεια και ποιότητα! Η Peugeot

δοκίμασε και ενέκρινε καθένα από τα

ανταλλακτικά της. Η τοποθέτησή τους από

το Επίσημο Δίκτυο, συνοδεύεται από

εγγύηση ενός χρόνου για το ανταλλακτικό

και την εργασία του.
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