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NYA PEUGEOT 508 SW GT

NYA PEUGEOT 508 SW GT

EN RIKTIG KOMBI.
Med en vass och kraftfull stil, slimmade linjer, uttrycksfull kylargrill och 19-tums fälgar utstrålar nya Peugeot 508 SW GT

Den slanka och nedsänkta silhuetten framhäver, tillsammans med de dubbla kromade avgasrören och den välvda motorhuven,

en modern elegans som är både generös och stark. Med optimerade köregenskaper, den enastående förarplatsen

den sportiga stilen hos Peugeot 508 SW GT. Kylargrillen med kromat rutgaller ramas in av belysningen med full-LED- och varselljus,

Peugeot i-Cockpit® och tekniska hjälpfunktioner av senaste modell utlovar nya Peugeot 508 SW GT en fantastisk körupplevelse.

och förstärker den skarpa personligheten.

6

7

D E N O S L A G B A R A P E U G E O T i - C O C K P I T ®.
Slå dig ned i den senaste versionen av Peugeot i-Cockpit®, den smidiga och visionära förarplatsen i stilren design.

Tag plats i den moderna och raffinerade kupén i Peugeot 508 SW GT. Interiören i nya Peugeot 508 SW GT är

Peugeot i-Cockpit® är ergonomiskt utformad och utlovar en fantastisk körupplevelse med den kompakta och ytterst

klädd med ädla och tidlösa material, läder(1) och Alcantara® som standard, ratten är klädd med perforerat läder(1)

lättmanövrerade ratten, den anpassningsbara head up-displayen och den högupplösta touchskärmen på 10 tum .

och instrumentbräda, dörrpaneler och mittkonsol med trä av Zebrano-typ. Stor omsorg har lagts på valet och

Upptäck glädjen i att nudda vid knapparna i reglaget ”Toggle Switches” och att ha alla funktioner nära till hands.

kombinationen av material i inredning och säten vilket gör varje resa till en stund av ren njutning.

8

(1)

(1)

(1)

Som standard, tillval eller inte tillgängligt beroende på version.

Läder och andra material: för läderklädseln finns mer information i de tekniska specifikationerna hos återförsäljaren eller på Peugeots hemsida.
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NYA PEUGEOT 508 SW GT LINE

NYA PEUGEOT 508 SW GT LINE

LEJONLIK ELEGANS.
Det räcker med en enda blick för att fånga kraften och den lejonlika elegansen hos Peugeot 508 SW GT Line.

Den aerodynamiska profilen av typen ”fastback” (1) hos nya Peugeot 508 SW GT Line är långsträckt och slank. Linjerna är klara,

Den banbrytande designen uppvisar kraftfulla linjer, solid volym och en djärv profil med fönsterlister och takrelingar i blanksvart.

enkla och behärskade. Profilen är kraftfull, välformad och lämnar plats för de breda skärmarna.

I kupén finns raffinerad utrustning som den automatiskt avbländbara backspegeln Frameless och exklusiva tillbehör som ratten
(1)

klädd med perforerat läder(2) med kromade ringar och GT Line-märke.

12

(1)
(2)

Backspegel utan ram.
Läder och andra material: för läderklädseln finns mer information i de tekniska specifikationerna hos återförsäljaren eller på Peugeots hemsida.

(1)

En typ av kaross vars taklinje lutar hela vägen till bakluckan.

13

FULL BELYSNING.
För att ge bättre sikt i både dagsljus och mörker består märkets nya ljussignatur(1) av strålkastare med full LED-belysning och automa-

Baktill kompletteras ljussignaturen med baklampor med full-LED(1) och 3D-effekt i form av lejonklor, som tänds på ett helt nytt sätt när

tisk korrigering av inställningen(2), blinkers med LED-lampor fram samt statiskt kurvljus. Du ser och syns hela tiden för bästa säkerhet.

du låser eller låser upp dörrarna. Ljusintensiteten justeras automatiskt beroende på ljusförhållandena, vilket gör att du syns bättre.

14

(1)
(2)

Som standard eller tillval beroende på version.
Den här funktionen korrigerar automatiskt höjden på strålkastarna beroende på bilens last så att de inte bländar andra trafikanter på vägen.

(1)

Som standard eller tillval beroende på version.
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NYA PEUGEOT 508 SW ALLURE

NYA PEUGEOT 508 SW ALLURE

ABSOLUT MODERN.
Låt dig imponeras av kraften och smidigheten i linjerna hos nya Peugeot 508 SW Allure.

Det kraftfulla bakpartiet på Peugeot 508 SW Allure framhävs av den perfekta geometrin i alla ytor och de breda

Med sin eleganta och sportiga silhuett har nya Peugeot 508 SW Allure hämtat inspiration från coupémodellerna, men den har

bakskärmarna. Det blanksvarta fältet i bakpartiet framhäver 3D-effekten hos bakljusen som hämtat inspiration

ändå kvar volymen hos en exklusiv kombi. Redan från de första skisserna har experterna varit inriktade på att hitta optimerade

från konceptbilen ”Peugeot Instinct” och det ökar kontrasten med de två kromade avgasrören.

proportioner genom helt nya tekniska genombrott.

18
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PERFEKTION IN I MINSTA DETALJ.

UTSIKT MOT VÄRLDEN.

De eleganta karmlösa dörrarna bidrar till den stilrena designen hos Peugeot 508 SW och framhäver den långa och låga silhuetten.

Njut fullt ut av det vackra landskapet utanför. Det öppningsbara taket(1) ger en unik utsikt och fantastiskt ljus, även på

Mycket kunnande har lagts på att få fram skönhet och kvalitet utan kompromisser. Balans i proportionerna, detaljer och ytor som

baksätena. Gardinen som matchar inredningen i taket skyddar mot solen om den blir för varm men skapar också en

arbetats med precision – allt detta förhöjer intrycket av perfektion.

mer ombonad miljö.
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(1)

Som tillval eller inte tillgängligt beroende på version.
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INTERIÖR

STÄNDIG UPPKOPPLING.
Spegla dina bästa appar på den kapacitiva 10-tums pekskärmen(1) med hjälp av funktionen Mirror Screen(2), och ladda(3) din
smartphone under mittkonsolen. Res tryggt med uppkopplad(4) 3D-navigation med röstigenkänning och TomTom®-tjänster
som i realtid visar allt som är viktigt för körningen(5). Med Peugeot i-Cockpit® Amplify(4) kan du anpassa atmosfären i kupén,
och du kan välja körläge efter humör tack vare styrningen av den aktiva fjädringen.

24

Som standard, tillval eller inte tillgängligt beroende på version.
Som standard eller tillval beroende på version. Mirror Screen använder telefonens dataabonnemang, under förutsättning att det finns ett telefonabonnemang där internetåtkomst ingår, och det blir
inga extra abonnemangsavgifter. Användaren ansluter sin telefon till bilen med en USB-kabel. Funktionen Mirror Screen fungerar via Android Auto (för smartphones med Android när appen Android Auto
har laddats ner), via Apple CarPlayTM (för smartphones med iOS) eller med tekniken MirrorLink® (för smartphones som är kompatibla med MirrorLink®). Endast applikationer för Android Auto, Apple
CarPlayTM och MirrorLink® fungerar när bilen står still och körs, beroende på situationen. Under körning kan vissa funktioner i applikationerna vara blockerade. Visst innehåll som kan hämtas kostnadsfritt på telefonen kan kräva ett abonnemang på en avgiftsbelagd app för MirrorLink®, Apple CarPlayTM och Android Auto. Applikationerna Android Auto och Apple CarPlay™ fungerar med röststyrning.
(3)
Som standard eller som tillval beroende på version – laddning via induktion för telefoner som är kompatibla med Qi-standard.
(4)
Som standard, tillval eller inte tillgängligt beroende på version och eller land.
(5)
Trafikinformation i realtid, bränslepris, parkering, väder, lokala sökningar. Abonnemanget för alla dessa tjänster ingår i tre år och kan sedan förlängas eller förnyas (mot avgift).
Tillgängligt eller inte tillgängligt beroende på land.
.
(1)

(2)
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ERGONOMISKA SÄTEN.

HI-FI FOCAL®, DET RENA LJUDET.

Nya Peugot 508 SW har bekväma AGR(1)-certifierade förar- och passagerarsäten som är lika bekväma i alla situationer. AGR

Hi-Fi premium FOCAL®(1) ger ett rent och klart ljud och passar den som vill ha det allra bästa ljudet. Nya Peugeot 508 SW

är en märkning som premierar såväl ergonomi som antalet inställningar(2). För optimal komfort väljer du säten med elstyrda

har tio högtalare och bästa ljudteknik. Nu flyttas gränserna ännu mer vad gäller ljudupplevelsen i bilen.

reglage, minnesfunktion, värme och massage med hjälp av åtta luftfickor.
(3)

Aktion Gesunder Rücken (tysk organisation för rygghälsa). Som standard eller tillval beroende på version.
Inställning av sätets lutning, i längsled och vid svanken.
(3)
Det finns fem olika massageprogram. Som tillval eller inte tillgängligt beroende på version.
(1)
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(2)

(1)

Som standard eller som tillval beroende på version.
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PRAKTISKA FÖRVARINGSUTRYMMEN.

ETT SMART BAGAGEUTRYMME.

Det finns en mängd praktiska förvaringsutrymmen fördelade i kupén i Peugeot 508 SW. I framsätena finns de i dörrpanelerna,

Nya Peugeot 508 SW har ett bagageutrymme med stor kapacitet(1) med plats för resväskor och annat bagage. Det är ytterst praktiskt

inne i och under mittkonsolen. Även för baksätespassagerarna finns det förvaring nära till hands. Med rymligheten och de

med skenorna på golvet och bagagenätet som skyddar vid höga laster(2). Med den låga lasttröskeln och den extra breda bakluckan är

många invändiga förvaringsfacken ökar användningsområdena och möjligheterna i nya Peugeot 508 SW.

det en imponerande lastvolym som är lätt att komma åt.
Nya Peugeot 508 SW kan också utrustas med en motordriven baklucka med hands free-funktion(3) som, tillsammans med nyckelfritt
lås- och startsystem, gör att du kan öppna och stänga bakluckan med en enkel rörelse med foten under den bakre stötfångaren.

Volym i bagageutrymmet = 530 liter med insynsskydd och upp till 1 780 liter med fällda ryggstöd i baksätet.
Som standard eller som tillval beroende på version.
(3)
Som tillval eller inte tillgängligt beroende på version.
(1)
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(2)
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KÖREGENSKAPER

EXEMPLARISK VÄGHÅLLNING.
Nya Peugeot 508 SW har fått ta del av Peugeots mest avancerade tekniska utveckling. Helheten blir en fantastisk körupplevelse

Den kompakta ratten i Peugeot i-Cockpit® ligger mycket bra i händerna. Den gör manövrerna smidiga och ger föraren en

och en intensiv frihetskänsla med mycket körglädje och exemplarisk väghållning som förstärks av den elstyrda fjädringen(1).

härlig känsla av kontroll. Nya Peugeot 508 SW erbjuder en perfekt kombination av väghållning och smidig manövrering.

32

Den elstyrda fjädringen kan ställas i tre olika lägen: normal, komfort eller sport.
Som standard, tillval eller inte tillgängligt beroende på version.

(1)
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HÖGTEKNOLOGISK UTRUSTNING.

AUGMENTED REALITY.

Nya Peugeot 508 SW har en mängd teknisk utrustning(1) och många körhjälpsfunktioner(2) av senaste generationen.

Med den infraröda kameran i systemet “Night Vision”(1) kan du vid mörkerkörning och vid nedsatt sikt lättare upptäcka

Det ökar säkerheten, underlättar manövrering och hjälper dig att bättre förstå och föregripa det som händer på vägen.

fotgängare och djur framför bilen utanför strålkastarnas räckvidd, vilket ger optimal säkerhet. Bilden visas då i ditt synfält
i displayen tillsammans med en varningssignal.

Standardutrustning, som tillval eller inte tillgängligt beroende på version: sex krockkuddar, ABS, ESC (elektronisk stabilitetskontroll),
infraröd kamera, multifunktionskamera längst upp i vindrutan, tolv ultraljudssensorer, radar och två 180°-videokameror.
(2)
Som standard, tillval eller inte tillgängligt beroende på version.
(1)
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(1)

Som tillval eller inte tillgängligt beroende på version.
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OPTIMAL SÄKERHET.

EN DELVIS SJÄLVKÖRANDE BIL.

I ”Pack Safety”(1) finns körhjälpsfunktioner som bidrar till att göra resan tryggare. Det omfattar automatisk nödbroms (Active Safety

Med ”Highway Assist”(1) kan nya Peugeot 508 SW bli delvis självkörande. Med radarn mitt i den främre stötfångaren och

Brake) med kollisonsvarnare (Distance Alert), aktiv avåkningsvarnare, avläsning av hastighetsskyltar och rekommenderad hastighet.

kameran längst upp i vindrutan anpassar den adaptiva farthållaren med Stop & Go-funktion automatiskt bilens fart efter

”Pack Safety Plus” ger ytterligare ökad säkerhet med aktiv dödavinkelvarnare, trötthetsvarnare, automatisk växling helljus-halvljus

hastigheten hos fordonet framför, så att avståndet hela tiden är konstant. “Highway Assist” håller bilen i den position på

och utökad avläsning av skyltar för att ge dig ännu bättre kontroll på vad som händer på vägen.

vägbanan som föraren väljer.

(2)
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(1)
(2)

Som standard.
Som standard, tillval eller inte tillgängligt beroende på version.

(1)

Som standard, tillval eller inte tillgängligt beroende på version.
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EFFEKTIVA MOTORER.

SMIDIG KÖRNING.

Nya Peugeot 508 SW har PureTech- och BlueHDi(1)-motorer av senaste generationen Euro 6.d temp.

Den nya automatiska växellådan EAT8(1) är lika måttfull som en manuell växellåda. Tack vare den nya elektroniska

Med bensin finns två alternativ med PureTech-motorn 1.6 l. Med diesel finns fyra alternativ med BlueHDi-motorerna 1.5 l och 2.0 l.

växelväljaren ”Shift and Park by Wire”(2) och paddlar under ratten ger den snabba och följsamma växlingar.
Peugeot 508 SW kan också utrustas med en manuell sexväxlad växellåda och med motorn BlueHDi 130.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP:
• WLTP-värden(1) : Bränsleförbrukning 4,9 –7,8 vid blandad körning, 6,0–10,5 i låg hastighet, 5,0–7,7 i medelhög hastighet, 4,3–6,6 i hög hastighet och 5,0–7,8 i mycket hög hastighet WLTP (l/100 km) – CO2-utsläpp (blandad) WLTP: 129–175 (g/km)
(1)
De angivna värdena för bränsleförbrukning och CO2-utsläpp överensstämmer med typgodkännande enligt WLTP (kommissionens rekommendation (EU) 2017/948). Från och med 1 september 2018 ska alla nya bilar typgodkännas med det nya provningsförfarandet WLTP (Worldwide
Harmonised Light Vehicles Test Procedure), som är ett nytt och mer realistiskt provningsförfarande som mäter bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. WLTP ersätter fullt ut det tidigare provningsförfarandet NEDC – den nya europeiska körcykeln (New European Drive Cycle). Eftersom provningsförhållandena är mer realistiska är värdena för bränsleförbrukning och CO2-utsläpp i många fall högre när de uppmäts enligt WLTP än enligt NEDC. Värdena för bränsleförbrukning och CO2-utsläpp kan variera beroende på specifik utrustning, extrautrustning och typ av däck. Mer information
får du hos din återförsäljare. Mer information finns också på Peugeots hemsida.

• NEDC-värden(2): Bränsleförbrukning 3,9 –5,7 vid blandad körning, 3,5–4,7 vid landsvägskörning och 4,4–7,5 vid stadskörning NEDC (l/100 km) – CO2-utsläpp (blandad) NEDC: 101–132 (g/km)
(2)
Värdena för bränsleförbrukning och CO2-utsläpp fastställs enligt det nya WLTP-förfarandet ((EU) 2017/948) och de erhållna värdena omvandlas till NEDC för att man ska kunna jämföra med andra fordon. Utförligare information får du hos din återförsäljare. I värdena tas ingen
hänsyn till exempelvis användningsförhållanden, körstil, utrustning eller extrautrustning och de kan variera beroende på däcktyp.
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(1)
(2)

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): ny 8-stegad automatisk växellåda.
Växelspak med elstyrda reglage.
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EN HÅLLBAR INVESTERING.
Med sin moderna stil, sina goda köregenskaper och sin stora lastkapacitet är nya Peugeot 508 SW utformad för att i högre grad

Kraven har varit höga vid valet av material, motorer och utrustning vilket gör att kostnaderna för underhåll och förbrukning kan hållas nere.

tillgodose företagarnas behov. Den totala ägandekostnaden för nya Peugeot 508 SW har optimerats och dess andrahandsvärde

Dessutom bidrar märkets körhjälpsfunktioner av den senaste generationen till en lugn och kontrollerad körning.

hålls uppe av den utmärkta konstruktionen, den höga kvaliteten och hållbarheten.

40
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PERSONLIG ANPASSNING

4

MATERIAL SOM ÄR SKÖNA
FÖR ALLA SINNEN.

8

Genom att kombinera de ädla och tidlösa materialen(1) i inredning och sätesklädsel
i nya Peugeot 508 SW, kan alla skapa sin egen personliga miljö och göra varje resa
till en fantastisk upplevelse.

1. Textil Losange svart
2. Textil Imila svart & konstläder svart
3. Textil Evron grå & konstläder grå
4. Textil Belomka svart & konstläder svart
5. Präglat läder svart & konstläder svart
6. Präglat läder grått & konstläder grått
7. L äder svart med stickningar aikinite & perforerat svart läder
8. L äder rött med stickningar aikinite & perforerat rött läder
9. Alcantara® svart med stickningar aikinite & svart läder

3

7

2

6

5

Som standard, tillval eller inte tillgängligt beroende på version. Läder och andra
material: för läderklädseln finns mer information i de tekniska specifikationerna hos
återförsäljaren eller på Peugeots hemsida.

(1)
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1

9

Röd Ultimate

Vit Nacré

KRONAN PÅ VERKET.
Välj den färg du känner mest för bland sex metallic-nyanser i märkets färgprogram, däribland den nya färgen
Blå Célèbes med paljetteffekt, två lackfärger och de två specialnyanserna Vit Nacré och Röd Ultimate.

Grå Hurricane

Vit Banquise

Grå Artense

Grå Platinum

Grå Smart

Svart Perla Nera

Blå Encre

Blå Célèbes

Pricken över i:et får du med matta eller blänkande aluminiumfälgar från ett urval av sju anpassade modeller.

16” BANDON
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16” CYPRESS

17” MERION

17” MERION
tvåfärgade med diamanteffekt

18” HIRONE
tvåfärgade med diamanteffekt
med lack Grey Dust

18” SPERONE
tvåfärgade med diamanteffekt

19” AUGUSTA
tvåfärgade med diamanteffekt

47

1

1

2

3

2

TILLBEHÖR PÅ RESAN.

LIFESTYLE 508 SW.

Ge nya Peugeot 508 SW utrustning av olika slag – för transport, skydd, komfort och multimedia.

Upptäck den exklusiva kollektionen i läder(1) och Alcantara®, designad av Peugeot Design Lab: väskor

På så sätt skyddar du din bil och dina resor blir dessutom riktigt behagliga stunder.

och andra trendiga och eleganta researtiklar i samma stil som nya Peugeot 508 SW.
Du hittar hela sortimentet Peugeot Lifestyle på webben: https://boutique.Peugeot.com

1 – Cykelhållare på dragkrok
2 – Tvärgående lasthållare
3 – Lång takbox
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1 - Trådlösa hörlurar Listen FOCAL®, signerade Peugeot Design Lab
2 - Väskor

(1)

Mocka
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SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER OCH GARANTIER
När du väljer Peugeot får du samtidigt tillgång till ett stort nät av försäljningsställen och verkstäder, såväl i Sverige som i övriga Europa.
Genom att anförtro dig och din bil till en Peugeothandlare eller en Peugeotverkstad, kan du slappna av med vetskapen om att det är
utbildade specialister som tar hand om din bil. Peugeot finns med dig, hela vägen.

FÖR DIN TRYGGHET
TILLVERKARENS GARANTIER
Kvalitet innebär mycket hos Peugeot.
Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance
gäller i 3 år eller 100 000 km – det som
först inträffar. Garantin inkluderar 3 års
Assistance, 3 års vagnskadegaranti,
12 års genomrostningsgaranti och 3 års
lackgaranti.

PEUGEOT SERVICEAVTAL
Med Peugeot Serviceavtal kan du teckna
dig för auktoriserad Peugeotservice med
löptid från 36 månader och från 45 000 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 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 ORIGINALTILLBEHÖR
OCH RESERVDELAR
Hos varje återförsäljare finns en tillbehörsbutik med godkända originaltillbehör.
Här kan du utrusta din Peugeot precis som
du vill ha den. För din egen skull bör du
endast använda reservdelar ur Peugeots
originaldelssortiment. Garantitiden
från Peugeots återförsäljare är ett år på
reservdelar och arbete.

BRA ATT VETA
PEUGEOT FINANS
Peugeot erbjuder inte bara bilar med högsta
komfort utan ett helt koncept där en bra
finansiering inklusive tilläggstjänster, såsom
låneskyddsförsäkring, förlängd garanti
och serviceavtal är en självklarhet. Genom
Peugeot Finans får du möjlighet att finansiera
Peugeot
OCH MILJÖN
den Peugeot som passar just dina önskemål
och behov.

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens
inom bilfinansiering 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 ladda ned den portofria
ansökan direkt på Peugeots hemsida.
PEUGEOT ONLINE
Upptäck Peugeot Online på www.peugeot.se.

KVALITET OCH MILJÖ
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.

Generalagent: K.W. Bruun Autoimport AB
Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
Telefon: 08-555 433 00 Fax: 08-555 433 40
E-post: info@peugeot.se
Hemsida: www.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. Peugeot Sverige förbehåller sig 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.

www.peugeot.se

