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CENY BRUTTO

SEDAN SWSilnik / Skrzynia biegów

508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

HYBRID4 360 e-EAT8 PEUGEOT SPORT ENGINEERED 310 400 zł 314 900 zł

CENY OPCJE I WYPOSAŻENIE KOLORY NADWOZIA I TAPICERKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIARY
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Zawieszenie adaptacyjne Active Suspension Control l

l

Zagłówki regulowane na wysokość dla wszystkich miejsc l

l

Kontrola czasu jazdy l

Pasy bezpieczeństwa miejsc przednich pirotechniczne z napinaczami i ogranicznikami napięcia l

Pasy bezpieczeństwa miejsc tylnych zm progresywnymi ogranicznikami napięcia l

Czujnik ciśnienia w ogumieniu pośredni l

Antykradzieżowe nakrętki kół l

Światła przeciwmgłowe tylne zintegrowane w reflektorach l

Mocowania Isofix na tylnych siedzeniach na dwa foteliki, z systemem Top Tether l

Hamulec postojowy elektryczny, wspomaganie ruszania na wzniesieniu l

l

l

l

l

Wybór trybów jazdy:  Electric/HYBRID/Comfort/Sport/4WD l

Gniazdo ładowania (z tyłu po lewej stronie) z podświetleniem i kontrolką ładowania zaprogramowanego l

Wlew paliwa (z tyłu po prawej stronie) z mozliwością otwierania z wewnątrz l

Automatyczne zamykanie zamków podczas ruszania l

l

l

l

Tempomat z ogranicznikiem prędkości l

l

l

AVAS - dźwiękowy system ostrzegawczy emitowany przy małej prędkości dla dla bezpieczeństwa pieszych

Zestaw naprawczy koła

ABS + EBFD + EBA + ESP + ASR + TSM

Reflektory przednie Peugeot Full LED Technology:
- światła do jazdy dziennej, pozycyjne, mijania i drogowe w technologii LED
- światła przednie z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
- automatyczna regulacja położenia świateł

Pakiet Antykradzieżowy:
- alarm
- superzamek i zabezpiczenie antykradzieżowe zamków

WYPOSAŻENIE
508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA
System Night Vision

Pakiet Safety Plus :  System Active Safety Brake (AEBS3), System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW), System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi 
(LKA Road-Edge), System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA), System aktywnego monitorowania martwego pola (ABSD), System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3), 
System High Beam Assist (HBA),System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych (ETSR)

Pakiet Drive Assist Plus: System utrzymywania środka pasa ruchu (LPA), Adaptacyjny tempomat z funkcją Stop&Go (ACC Stop&Go)

Czujniki parkowania z tyłu i z przodu z funkcją Flankguard

VisioPark 2 (przednia i tylna kamera z obrazami wyświetlanymi na ekranie dotykowym i widokiem z góry 360°)

BEZPIECZEŃSTWO

Poduszki bezpieczeństwa czołowe dla kierowcy i pasażera (dla pasażera z możliwością dezaktywacji), poduszki boczne dla przednich miejsc, poduszki kurtynowe chroniące głowę dla 
miejsc z przodu i z tyłu
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508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

CENY OPCJE I WYPOSAŻENIE KOLORY NADWOZIA I TAPICERKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIARY

KOŁA
Felgi aluminiowe 20" dwukolorowe diamentowane 'Black Mist' l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

0N9V 3 100

0NN9 3 900

STYL WEWNĘTRZNY
l

l

l

l

l

l

l

'Chromowane przełączniki typu 'Toggle Switch' do obsługi podstawowych funkcji ekranu dotykowego l

l

Lakier perłowy Biały Nacré

Czarny dyfuzor tylnego zderzaka

Czarne relingi dachowe (dla SW)

STYL ZEWNĘTRZNY

WYPOSAŻENIE

Dolny wlot powietrzna z maskownicą o strukturze plastra miodu, wloty boczne z wykończeniem w kolorze "Kryptonite"

Wnętrze i podsufitka w kolorze czarnym 

Przeszycia na desce rozdzielczej w kolorze "Kryptonite"

Dwie końcówki układu wydechowego z czarnym wykończeniem

Oznaczenie modelu 508 na masce w kolorze czarnym satynowym

Pedały i podnóżek kierowcy w kolorze aluminium 

Przyciski otwierania szyb z chromowanymi wstawkami 

Czarne listwy okienne

Logo lwa na masce w kolorze czarnego chromu

Lakier metalizowany Czarny Perla Nera

Deska rozdzielcza, panele drzwiowe i konsola centralna wykończone drewnem w kolorze Zebrano   

Listwy progowe z logo PEUGEOT SPORT ENGINEERED

Przednie i tylne dywaniki czarne z przeszyciami w kolorze "Kryptonite"

Kierownica pokryta perforowaną skórą licową z czarnym wykończeniem, przeszyciami w kolorze "Kryptonite" i emblematem Peugeot Sport Engineered

Przedni zderzak z bocznymi spoilerami oraz oznaczeniem w kolorze "Kryptonite"

Lakier metalizowany Szary Selenium

Czarne lusterka zewnętrzne
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508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

CENY OPCJE I WYPOSAŻENIE KOLORY NADWOZIA I TAPICERKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIARY

WYPOSAŻENIE

l

l

l

Air Quality System - czujnik zanieczyszczenia, wysokiej jakości filtr węglowy l

l

l

Oświetlenie Ambient paneli drzwi, uchwytów na kubki, konsoli centralnei l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Konfugurowalny tryb wyświetlania ekranu głównego : Kryptonite lub Dichroic l

Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane l

Przednia szyba akustyczna, podgrzewana LW02 400

TC07 6 000

l

l

l

l

l

l

l

l

l

LZ02 l

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z nawiewami dla drugiego rzędu siedzeń 

Schowek z przodu przed pasażerem podświetlany

Ogrzewanie postojowe z możliwością programowania zdalnego

Podłokietnik centralny z podświetlanym schowkiem

System Hi-Fi FOCAL® Premium (The French Acoustic Signature):
- zestaw ekskluzywnego nagłośnienia FOCAL® z 10 głośnikami
- wysokiej jakości głośniki niskotonowe wykonane w technologii Polyglass
- wysokotonowe głośniki TNF, wykonane w technologii odwróconej kopułki wykonanej z aluminium
- subwoofer trójdrożny w technologii Power FlowerTM 200mm
- 515W aktywny wzmacniacz 12 kanałowy klasy D (wzmacniacz hybrydowy klasy A/B)

PLUG-IN HYBRID 

Bezprzewodowe ładowanie smartfona w standardzie Qi

Tuner cyfrowy DAB (Digital Audio Broadcasting)

Tapicerka skórzana Sellier + Alcantara® Mistral wykonana w technice 3D z przeszyciami w kolorze "Kryptonite"

System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta ADML

KOMFORT

Ładowarka pokładowa jednofazowa 7,4kW

Nawigacja satelitarna Peugeot Connect NAV: nawigacja 3D online, funkcja rozpoznawania głosu, darmowa aktualizacja map 4 razy w roku na zawsze, 3 lata subskrypcji dla usług 
TOMTOM Traffic, paliwa, parkingi, pogoda

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne bezramkowe 

Multimedialny Ekran Dotykowy 10" HD: Radio z MP3, 8 głośników, Bluetooth (streaming audio, zestaw głośnomówiący), Sterowanie radiem na kierownicy, 2 gniazda USB w przedniej 
części kabiny

Mirror Screen - kompatybilny z Apple Carplay/ Android Auto

MULTIMEDIA I NAWIGACJA

Oświetlenie wewnętrzne LED: dotykowe z 3 puntami świetlnymi + 2 lampki LED, 2 lampki do czytania da pasażerów z tyłu, oświetlnenie w schowku przed pasażerem, bagażnika  

FOTELE

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

Oświetlenie wewnętrzne LED dodatkowe:  bagażnika x2, osłon przeciwsłonecznych, podłokietnika centralnego, miejsca na nogi pasażerów z przodu 

Elektryczne otwieranie klapy bagażnika 

Elektrycznie składane lusterka boczne, podgrzewane, z podświetleniem LED 

Wycieraczki przedniej szyby z systemem Magic Wash (spryskiwacze w ramionach wycieraczek) 

Pakiet elektryczny + funkcja masażu w fotelach przednich: fotele przednie z certyfikatem AGR* z elektryczną regulacją w 8 płaszczyznach, wielopunktowy masaż w przednich fotelach (8 
pneumatycznych poduszek, 5 programów), podgrzewane przednie fotele, elektryczna 4-kierunkowa regulacja podparcia lędźwiowego

Tylna kanapa składana w stosunku 1/3 – 2/3 typu Magic Flat

Wycieraczka tylnej szyby  automatycznie uruchamiana przy cofaniu (dla SW)

Pakiet Widoczność: automatyczny włącznik reflektorów, wycieraczki z czujnikiem deszczu, lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, funkcja Follow Me Home

Otwierany panoramiczny szklany dach z elektryczną roletą 
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KOLORY I TAPICERKI

GPFX

Kryptonite

Czarny

KOLORY METALIZOWANE
Szary Selenium M0LD l

Czarny Perla Nera M09V m

KOLORY SPECJALNE Szary Selenium

Biały Nacré M6N9 m

Czarny Perla Nera

Biały Nacré

Dywaniki/podsufitka

508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

LAKIER

KOLOR SPECJALNY

TAPICERKA

Tapicerka Skórzana Sellier + Alcantara 3D

Kolor wykończenia

KOLORY METALIZOWANE

CENY OPCJE I WYPOSAŻENIE KOLORY NADWOZIA I TAPICERKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIARY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sedan SW

Pojemność skokowa (cm3)

Liczba cylindrów / Układ

Liczba zaworów na cylinder

Moc maksymalna (kW/KM przy obr.)

Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr.)

Typ wtrysku

Typ akumulatora trakcyjnego

Pojemność baterii (kWh) 

Zasięg w trybie elektrycznym WLTP

Typ skrzyni biegów

Liczba przełożeń

Masa własna (kg) 1 850 1 875

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2 340 2 360

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem - 12% nachylenie 
(kg)

1 260 1 270

Masa zespołu pojazdów (kg) 3 600 3 630

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h)

0-100 km/h (s)

1000 m ze startu stojącego (s)

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100km)

Emisja C02 w cyklu mieszanym (g/km)

5,2

24,5

2,03

45

42

MASA I ŁADOWNOŚĆ

Automatyczna

8

250* / 140

520

265 / 360

Bezpośredni

Litowo-jonowy

11,5 / 117

508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

SILNIK
1 598

4 w rzędzie

4
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WYMIARY 508 Sedan

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Długość (mm) 4 750

Szerokość (mm) 1 860

Wysokość bez / z relingami dachowymi (mm) 1410

Rozstaw osi (mm) 2 800

Przedni / tylny zwis (mm) 950 / 1000

Rozstaw kół przód / tył (mm) 1600

Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami (m) 10,8

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Długość z otwartą klapą (mm) 4 750

Szerokość z otwartymi drzwiami przednimi / tylnymi (mm) 3710 / 3543

Szerokość z rozłożonymi / złożonymi lusterkami (mm) 2079 / 1907

Wysokość z otwartą pokrywą silnika (mm) 1 861

Wysokość z otwartą klapą bagażnika (mm) 2 152

WYMIARY WEWNĘTRZNE
Liczba siedzeń 5

Szerokość wnętrza na wysokości ramion przód / tył (mm) 1418 / 1362

Szerokość wnętrza na wysokości łokci przód / tył (mm) 1455 / 1413

Wysokość wnętrza przód / tył (mm) (1) 881 (830) / 844 (843)

BAGAŻNIK, SCHOWKI I ZBIORNIK PALIWA
1035

Szerokość bagażnika pomiędzy nadkolami (mm) 1 133

Otwór załadunkowy wysokość / szerokość (mm) 979

Min. pojemność bagażnika (dm3 VDA 210) (3) 487

Max. pojemność bagażnika (dm3 VDA 214) (3) 1 537

Pojemność wszyskich schowków w przedziale pasażerskim (litry) 32

Pojemność zbiornika paliwa (litry) 43

508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

Dł. przestrzeni ładunkowej / z rozłożonymi fotelami 2. rzędu (mm)

CENY OPCJE I WYPOSAŻENIE KOLORY NADWOZIA I TAPICERKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIARY
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508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

CENY OPCJE I WYPOSAŻENIE KOLORY NADWOZIA I TAPICERKI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIARY

WYMIARY 508 SW

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Długość (mm) 4790

Szerokość (mm) 1 860

Wysokość bez / z relingami dachowymi (mm) 1420

Rozstaw osi (mm) 2 800

Przedni / tylny zwis (mm) 950 / 1040

Rozstaw kół przód / tył (mm) 1600

Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami (m) 10,8

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Długość z otwartą klapą (mm) 4 790

Szerokość z otwartymi drzwiami przednimi / tylnymi (mm) 3710 / 3543

Szerokość z rozłożonymi / złożonymi lusterkami (mm) 2079 / 1907

Wysokość z otwartą pokrywą silnika (mm) 1 861

Wysokość z otwartą klapą bagażnika (mm) NC

WYMIARY WEWNĘTRZNE
Liczba siedzeń 5

Szerokość wnętrza na wysokości ramion przód / tył (mm) 1418 / 1362

Szerokość wnętrza na wysokości łokci przód / tył (mm) 1455 / 1413

Wysokość wnętrza przód / tył (mm) (1) 881 (830) / 883 (882)

BAGAŻNIK, SCHOWKI I ZBIORNIK PALIWA
1059 / 2190

Szerokość bagażnika pomiędzy nadkolami (mm) 1 133

Otwór załadunkowy wysokość / szerokość (mm) 787

Min. pojemność bagażnika (dm3 VDA 210) (3) 530

Max. pojemność bagażnika (dm3 VDA 214) (3) 1 780

Pojemność wszyskich schowków w przedziale pasażerskim (litry) 32

Pojemność zbiornika paliwa (litry) 43

Dł. przestrzeni ładunkowej / z rozłożonymi fotelami 2. rzędu (mm)
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Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. Prezentowane dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą zostać w każdej chwili zmienione lub być 
niedostępne, mogą też być ograniczone do części modeli, oznaczonych serii specjalnych lub być ograniczone liczbą dostępnych pojazdów. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi 
cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w 
rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Prezentowane informacje dotyczą tylko klienta indywidualnego, nie są skierowane do klientów instytucjonalnych, firm i podmiotów gospodarczych. Dane zawarte w cenniku 
nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Treść cennika ma charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie należy jej traktować jako wiążącego prawnie zobowiązania ani zapewnienia 
w rozumieniu art. 556 par.2 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.) - gwarancję stanowi wyłącznie dokument gwarancyjny wydany przez sprzedawcę. Wiążące ustalenie ceny, 
wyposażenia i specyfikacji pojazdu zostaje dokonane w chwili podpisania umowy sprzedaży lub dostawy pojazdu. W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji o oferowanych pojazdach, usługach i 
akcesoriach zapraszamy do autoryzowanych dystrybutorów Peugeot. Samochody Peugeot podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi 
przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje 
się zgodnie z przepisami o odpadach. Peugeot zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Dane dotyczące odzysku 
i recyklingu pojazdów są dostępne na www.peugeot.pl
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