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04 DESIGN 

14 INTERIØR 

24 TEKNOLOGI 

30 MOTORER  

36 PERSONLIG PREG

I over 210 år har PEUGEOT hatt rike tradisjoner 

når det gjelder innovasjon og produksjon av 

toppkvalitet. Og i dag setter PEUGEOT alt inn  

på å utvikle biler med elegant design som gir  

en unik kjøreopplevelse for alle sanser. 

Ergonomi, materialer, nettforbindelse - Vi har  

jobbet med alle detaljer for at du skal kunne  

oppleve en enda mer intuitiv kjøring. 

Og fordi mennesket alltid er det som er aller 

viktigst for oss, ønsker vi å sørge for at den 

tiden du tilbringer i bilen er av kvalitet.
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TOTALT SEDAN

Ved første øyekast vil man legge merke  

til kraften og den kattemyke estetikken  

til PEUGEOT 508, med sine profilerte linjer, 

sin raffinerte design og sine teknologiske 

utstyrselementer og spesifikasjoner i 

toppklasse. Den elegante silhuetten med 

slanke, stramme og sporty linjer henter  

sin inspirasjon fra coupé-universet,  

samtidig som bilen bevarer de ytelsene  

som kjennetegner en sedan.

MODERNE SEDAN 

PEUGEOT 508 er lett gjenkjennelig med  

sin tøffe front og den dammønstrede grillen  

i Dark Chrome med blank sort innramming(1)

som vitner om en radikalt moderne bil.  

Bilens design er klar, enkel og velproporsjonert, 

med en atletisk muskulatur, og med  

et smekkert karosseri som fremhever  

de smidige skjermene uten brutte linjer. 

(1) På utstyrsnivået GT.
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MARKERE SIN PASSASJE

Bilens lyssignatur kompletteres bak av 

tredimensjonelle Full LED-lys(1) formet som 

tre PEUGEOT-klør. Disse tennes når dørene 

låses opp og igjen. Lysstyrken tilpasser seg 

automatisk lysforholdene, slik at du blir godt 

sett under alle omstendigheter.

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig,  

     avhengig av versjon.

LYSENDE KLART 

For å gi enda bedre visuell komfort både  

når det er lyst og når det er mørkt, består  

merkets lyssignatur av Full LED-lykter(1)

med automatisk høydekorrigering(2), 

LED-blinklys foran og statiske kurvelys.  

Du ser og blir sett hele tiden, noe som gir deg 

optimale kjøreforhold og bedre sikkerhet.

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig,  

     avhengig av versjon. 

(2) Denne funksjonen korrigerer automatisk lyktenes  

      høyde i forhold til bilens belastning, slik at du ikke  

      blender andre trafikanter.
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ÅPEN MOT VERDEN

Nyt landskapet du kjører igjennom. Det store soltaket(1)

gir unik sikt til alle i bilen, også de som sitter i baksetet.

(1) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

KOMPROMISSLØS PERFEKSJON

De elegante, rammeløse dørene matcher perfekt med de stilrene 

linjene i PEUGEOT 508. Her har designteamet lagt ned all sin ekspertise 

og erfaring for å oppnå estetikk og kvalitet uten kompromisser. 

Proporsjoner, finish og justeringer har blitt utarbeidet med  

den største presisjon slik at hver minste detalj har blitt like perfekt. 
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PEUGEOT 508 HYBRID

Nyt allsidigheten du oppnår med en bil med ladbar hybridmotor. I elektrisk modus oppnår  

du en behagelig stillegående funksjon med lite vibrasjoner. For å gjøre det lettere med tilgang  

til fossilbilfrie soner er PEUGEOT 508 HYBRID utstyrt med en blå LED-lampe øverst på frontruten. 

Denne er godt synlig utenfra, og indikerer at bilen kjører i elektrisk modus.

SPESIELLE HYBRID-TEGN

PEUGEOT 508 HYBRID har den samme skulpturelle silhuetten  

som modellene med forbrenningsmotor, den samme romslige 

kupeen og det samme bagasjeromsvolumet.(1)

Bilen har et tofarget HYBRID-emblem på bakluken og på de bakre 

sidevinduene, noe som klart viser at bilen tilhører det teknologiske 

universet med ladbare hybridbiler.

(1) Bagasjeromsvolum over gulvet.
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DEN UNIKE PEUGEOT  

i-COCKPIT®

Den smarte og visjonære førerplassen består 

av et kompakt, praktisk ratt, et konfigurerbart 

headup-instrument og en 10-tommers kapasitiv 

berøringsskjerm med HD-oppløsning(1). PEUGEOT 

i-Cockpit® har funksjoner som er hundre prosent 

forbeholdt hybriduniverset. Reiserutene kan 

planlegges og optimaliseres takket være de 

forskjellige kjøremodusene(2), den regenererende 

bremsefunksjonen(3), og den spesielle hybrid-

informasjonen som gis i sanntid om drivlinjens 

funksjon.  

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig,  

      avhengig av versjon. 

(2) Elektrisk, Hybrid, Komfort (avhengig av utstyr) eller Sport. 

(3) «Brake»-funksjonen gir fartsreduksjon uten at man trår på  

      bremsepedalen, med en enkel bevegelse av girhendelen  

      bakover. Systemet fungerer da som motorbrems, noe som  

      gjør det mulig å lade opp batteriet.
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SPESIELLE HYBRID-TJENESTER

Programmer ladingen av din hybride sedan på den 10-tommers store HD-berøringsskjermen(1).  

Få tilgang til innstillingsfunksjonene og kjøreinformasjonen om:  

• Energistrømmene som viser hybridsystemets funksjon 

• Statistikkene over strøm- og drivstofforbruk 

• Lokalisering av ladestasjoner, og gjenværende rekkevidde i elektrisk modus(2)  

• Innstilling av batterilading 

• Aktivering av e-Save funksjon

(1) Standardutstyr. 

(2) Via navigasjonssystemet.

STAY CONNECTED

Med Mirror Screen(2)-funksjonen kan du kopiere yndlingsappene på smarttelefonen over på  

den 10-tommers store kapasitive berøringsskjermen(1). Du kan også lade opp smarttelefonen(3)  

i midtkonsollen. Reisene blir enda mer problemfrie med navigasjonspakken(1) med stemmestyring  

som omfatter trafikkinfo i sanntid og varsling om faresoner av TomTom Services(4).

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. (2) Mirror Screen, som er standardutstyr, brukes til å kopiere appene 

i smarttelefonen over på bilens berøringsskjerm. Mirror Screen-funksjonen virker enten via Android Auto (for Android-telefoner) eller via Apple 

Car Play™ (for iOS-telefoner).  Betingelsen er at man har et abonnement med mobiltelefon og internett. Kun disse sertifiserte appene vil kunne 

fungere, når bilen er stoppet eller når den kjører, avhengig av det enkelte tilfelle. Når bilen kjører, vil enkelte funksjoner i appene bli nøytraliserte. 

Visse typer innhold, som kan være gratis tilgjengelig på telefonen, kan kreve betaling av et spesielt abonnement på en tilsvarende Android 

Auto eller Apple CarPlay™ sertifisert app. Mer informasjon finner du på https://www.peugeot.no. (3) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig 

av versjon - Lading med induksjon for apparater som er kompatible med Qi-normen. (4) TomTom®-tjenestene gir i sanntid viktig informasjon 

knyttet til kjøringen: trafikkinfo, bensinstasjoner, parkeringsplasser, værmelding, lokale søk og faresoner (avhengig av lovgivning i landet).  

3-års abonnement er inkludert, og dette kan deretter forlenges eller fornyes mot betaling.

18
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TIDSLØSE MATERIALER

For PEUGEOT 508 kan du velge mellom flere forskjellige 

dekor og inntrekk, alle i noble og tidløse materialer, slik  

at du får en bil som er perfekt tilpasset din idé om komfort  

og velbehag.

KOMFORT 

De omsluttende setene er AGR(1) -sertifiserte, noe som 

gjelder setenes ergonomi og reguleringsmuligheter(2). 

Optimal komfort kan oppnås med seter med elektrisk 

regulering, minnelagring av posisjoner og varme- og 

flerpunkts massasjefunksjon(3).

(1) Aktion Gesunder Rücken (Tysk kampanje for god rygghelse).  

     Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.  

(2) Regulering frem og tilbake, helning av seteputen og elektrisk justering  

      av korsryggstøtten. 

(3) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

Hi-Fi FOCAL®

Lydkvalitet på toppnivå. PEUGEOT 508 gir enda 

bedre HiFi-opplevelse med premiumsystemet 

FOCAL®(1) som består av ti høyttalere og 

lydteknologi som er blant det beste som finnes.

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig,  

     avhengig av versjon.
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SMARTE 

OPPBEVARINGSLØSNINGER

Det er en rekke forskjellige, smarte 

oppbevaringsmuligheter rundt omkring  

i kupeen. Foran finner du dem i dørene,  

i og under midtkonsollen. 

Baksetepassasjerene har også alle  

ting innen rekkevidde.

STORT BAGASJEROM

Det store bagasjerommet på 487 liter(1)  

har plass til kofferter og annen bagasje,  

og er spesielt praktisk på grunn av den brede 

åpningen. PEUGEOT 508 finnes også med 

handsfree bakluke(2), kombinert med nøkkelfri 

inngang og start(3), som gjør det mulig å åpne  

og lukke bagasjerommet med en enkel 

bevegelse med foten under støtfangeren bak.

(1) Man kan øke volumet ved å folde sammen  

     en del av eller hele baksetet. 

(2) Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig,  

      avhengig av versjon. 

(3) Keyless Go.
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HALVAUTONOM KJØRING

Med utstyrspakken “Pack Drive Assist Plus”(1) kjører din PEUGEOT 508 nesten helt av seg selv.  

Med radaren i støtfangeren foran og kameraet øverst på frontruten vil den adaptive  

cruisekontrollen med “Stop & Go”-funksjon gjøre at bilens hastighet automatisk tilpasses  

til bilen foran slik at avstanden mellom de to bilene holdes konstant. Dette systemet  

er kombinert med et system for oppretthold av bilens kurs i filen. 

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

BEDRE SIKT

Om natten eller når sikten er dårlig vil det infrarøde kameraet  

i «Night Vision»(1)-systemet bedre sikkerheten ved å detektere 

fotgjengere eller dyr som måtte befinne seg foran bilen. 

Bildet av dette vises rett i førerens synsvinkel, på det digitale 

instrumentpanelet, samtidig som det gis et varselsignal.

(1) Nattsikt. Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
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*

OPTIMALISER REKKEVIDDEN

For å bevare rekkevidden til batteriet i din PEUGEOT 508 HYBRID og oppnå mer personlig  

tilpasset kjøring, kan du velge den kjøremodus som passer best til dine behov og dine ønsker:  

• Elektrisk: 100 % elektrisk kjøring opptil 135 km/t(1). 

• Hybrid: veksling mellom elektrisk motor og forbrenningsmotor slik at de to energitypene  

   blir brukt best mulig. 

• Komfort: kombinasjon av hybridmodus og komfort med aktiv komfortfjæring(2). 

• Sport: mobilisering av forbrenningsmotorens og den elektriske motorens kraft på det beste,  

   for en maksimal dynamisk ytelse.

(1) Elektrisk-modus er den modus som aktiveres som standard ved start av bilen,  

     hvis forholdene tillater det (utvendig temperatur, batteriets tilstand osv). 

(2) Kun med aktiv komfortfjæring (AMVAR) - Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

REGENERERENDE BREMSING

Brake-funksjonen i PEUGEOT 508 HYBRID kan aktiveres for å oppnå fartsreduksjon 

uten at man trenger å trå på bremsepedalen. Systemet fungerer da som motorbrems, 

noe som gjør det mulig å lade opp batteriet. Denne funksjonen aktiveres av føreren  

ved hjelp av betjeningen for girkassen, og det uansett valgt kjøremodus.
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LADBAR HYBRIDMOTOR 

Nyt den unike gleden av å kjøre i elektrisk modus, med øyeblikkelige akselerasjoner, funksjonsstillhet og 

reduserte vibrasjoner. For en maksimal kombinert effekt på 165 kW/225 hk med forhjulstrekk består plug-in 

hybridteknologien av en PureTech-bensinmotor (132 kW/180 hk) og en elektrisk motor (80 kW/110 hk) med 

en åttetrinns automatisk girkasse e-EAT8. Batteriet(1) er plassert under baksetene, uten at det går ut over 

romsligheten i kupeen eller bagasjeromsvolumet. Det har en kapasitet på 11,8 kWh og en elektrisk rekkevidde  

på inntil 54 km WLTP.

(1) Batteriet er garantert i 8 år eller i 160 000 km, for 70 % av ladekapasiteten.  

(2) WLTP-verdi: Rekkevidde i elektrisk modus mellom 49 og 54 km. CO2-utslipp i kombinert syklus mellom 28 og 34 g (g/km). Forbruk i blandet syklus mellom 1,3 og 1,5 (l/100 km). 

Verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er definert i forhold til testprosedyren WLTP som gjelder for alle nye biler siden 1. september 2018. Denne WLTP-prosedyren  

erstatter den europeiske kjøresyklusen (NEDC) som var den testprosedyren som ble brukt tidligere. Da testforholdene er mer realistiske vil drivstofforbruket og CO2-utslippet  

som måles med WLTP-metoden ofte være høyere enn tilsvarende verdier målt med NEDC-prosedyren. Verdiene som gjelder drivstofforbruk, CO2-utslipp og rekkevidde  

varierer i forhold til de reelle bruksforhold og diverse faktorer som: frekvens for lading, kjørestil, hastighet, spesialutstyr, montert ekstrautstyr, dekktype, utvendig temperatur  

og varme i kupeen. Kontakt din forhandler dersom du ønsker ytterligere informasjon. Mer informasjon finner du på https://www.peugeot.no

SPESIELLE TJENESTER 

Gjør deg kjent med de tjenestene som er spesielt utviklet for å gjøre livet  

lettere med din PEUGEOT 508 HYBRID:  

• Reis i ro og mak med gratisappen MyPeugeot® som du blant annet  

   kan bruke til å finne ut av resterende elektrisk rekkevidde og til å styre    

   forhåndsprogrammering av varmen i kupeen.
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FORBRENNINGSMOTOR

PEUGEOT 508 tilbys også med BlueHDi-

dieselmotor av siste generasjon €6.  

Dette er en motor som gir forbruksreduksjon, 

og kjørekomfort og ytelser på toppnivå.  

• 1,5L BlueHDi 130 S&S EAT8(1)

 (1) WLTP-verdier: Drivstofforbruk mellom 4,6 og 5,0  

i blandet kjøresyklus (l/100 km) - CO2-utslipp (blandet) WLTP: 

mellom 120 og 130 (g/km).. 

Verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er definert i forhold til testprosedyren 

WLTP som gjelder for alle nye biler siden 1. september 2018. Denne WLTP-

prosedyren erstatter den europeiske kjøresyklusen (NEDC) som var den 

testprosedyren som ble brukt tidligere. Da testforholdene er mer realistiske vil 

drivstofforbruket og CO2-utslippet som måles med WLTP-metoden ofte være 

høyere enn tilsvarende verdier målt med NEDC-prosedyren. Drivstofforbruk og 

CO2-utslipp kan variere i forhold til de reelle brukeomstendigheter og forskjellige 

faktorer som spesialutstyr, ekstrautstyr og type dekk. Kontakt din forhandler 

dersom du ønsker ytterligere informasjon.  

Mer informasjon finner du på https://www.peugeot.no
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MATERIALER 

For PEUGEOT 508 kan du velge mellom flere 

forskjellige dekor og inntrekk, alle i noble og tidløse 

materialer(1), slik at du får en bil som er perfekt 

tilpasset din idé om komfort og velbehag.  

Ta plass, lukk døren og slapp av.

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig 

av versjon. Skinn og andre materialer: For detaljer når det gjelder 

skinninteriør, se de tekniske spesifikasjonene som er tilgjengelige  

hos forhandleren eller på www.peugeot.no

1. Losange-stoff (Active) 

2. Imila-stoff & TEP Mistral (Allure) 

3. Belomka-stoff & TEP Mistral (GT) 

4. Kornet skinn & TEP Mistral (ekstrautstyr Allure) 

5. Kornet skinn & TEP Guérande (ekstrautstyr Allure) 

6. Mistral Sellier-skinn med Aikinite-ekstrasømmer (ekstrautstyr GT) 

7. Rødt Sellier-skinn med Aikinite-ekstrasømmer (ekstrautstyr GT)
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16” CYPRESS

(Active)

17” MERION 

tofarget med diamantfi nish

(Allure)

19” AUGUSTA

tofarget med diamantfi nish 

og Grey Dust-klarlakk 

(ekstrautstyr GT)

18” SPERONE 

tofarget med diamantfi nish

(GT)

Hvit Nacré (perlemor)(2)

Grå Platinium(2)Grå Artense(2) Sort Perla Nera(2)

Blå Encre(1) Rød Elixir(2)

SPILL MED FARGER

Velg den fargen du foretrekker 

blant seks karosserifarger. 

(1) Standardutstyr.

(2) Ekstrautstyr.

THE FINAL TOUCH 

Final touch når det gjelder stil på din nye 

PEUGEOT 508 er aluminiumsfelgene, der 

du kan velge blant fi re forskjellige modeller(1).  

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, 

      avhengig av versjon.
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FOR DIN TRYGGHET

PEUGEOT GARANTI

Peugeot setter store kvalitetskrav til alle deler som monteres i din 
bil. Det settes store krav til valg av materialer, det foretas grundig 
forbehandling (galvanisering/sinkbehandling) av platedeler, og for 
alle deler foretas det langvarige holdbarhetstester. Kvalitet er satt i 
høysetet i alle ledd hos Peugeot. Garantien på din bil dekker både 
deler og arbeid inntil 5 år eller 100.000 kilometer, det som oppnås 
først. Garanti mot gjennomrustning inntil 12 år på personbil og 8 år 
på varebil fra første registreringsdato. Garanti på fremdrifsbatterier 
(gjelder elbiler og plug-in hybrid) er inntil 8 år eller 160.000 kilometer, 
det som oppnås først.

PEUGEOT ASSISTANSE

Peugeot Assistanse vil kunne gi deg hjelp på alle dine bilturer i Norge 
såvel som i hele Europa om problemer skulle oppstå. Peugeot 
Assistanse står til din disposisjon 24 timer i døgnet, 365 dager i 
året, både på hjemstedet og på veien. Du kan ringe gratis på grønt 
nummer 800 30022 og hjelp kommer i løpet av kort tid. Peugeot 
Assistanse vil også sette deg i direkte kontakt med din forhandler 
om dette er ønskelig.

PEUGEOT ORIGINALDELER

Hver enkelt del på dagens biler utgjør et viktig ledd av sammensatt 
mekanikk. Dersom en av disse delene går i stykker, og skiftes 
ut med en uoriginal del, risikerer man å endre bilens ytelser og 
sikkerhet. Alle Peugeot originaldeler blir nøye testet og kontrollert 
for å garantere bilens funksjon, det vil si sikkerhet for deg og dine 
passasjerer. Dersom du trenger å reparere bilen din, kan du være 
sikker på at Peugeot originaldeler gir deg nettopp den tryggheten. 

PEUGEOT TILBEHØR

Peugeot tilbyr et komplett utvalg av tilbehør, skreddersydd til den 
enkelte bilmodell. Peugeot forhandleren har utvalget, be om tilbud.

PEUGEOT DELESERVICE

25.000 delenummer lagerføres på Bertel O. Steen AS sitt 
sentrallager på Berger. Forhandlerne er online datatilknyttet 
hverandre og sentrallageret for å sikre maksimal hurtighet 
i leveringen dersom uhellet er ute. Beredskap 24 timer i 
døgnet og “over natten leveringer” av deler fra Frankrike* er 
med på å gjøre ståtiden for bilen på verkstedet kortest mulig. 
* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA.

FOR DIN KJØREGLEDE

MER ENN 10 000 SALGS- OG

SERVICEPUNKTER I EUROPA

Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte medarbeidere, og siste 
generasjon av testutstyr, er Peugeots forhandlernett godt forberedt 
for å yte den beste service for deg og din bil. 70 forhandlere og 
serviceverksteder i Norge og over 10 000 i hele Europa står klare 
dersom det skulle dukke opp behov for assistanse.

PEUGEOT INTERNETT

Oppdag Peugeot på internett, benytt følgende adresser:
http://www.peugeot.com
http://www.peugeot.no
http://facebook.com/PeugeotNorge 

FOR MILJØET

PEUGEOT OG MILJØET

Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i verk stadig nye tiltak 
for å begrense bilens negative virkninger på miljøet. Stadig renere 
motorer, resirkulering av deler og begrensing av skadelige utslipp. Vi 
skal gjøre vårt for alltid å være i fremste rekke også på dette området. 
De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er presentert i denne 
brosjyren er ikke alle tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr) 
på alle modeller. Modellprogrammet er under stadig utvikling, 
og kan følgelig være endret etter trykking av denne brosjyren. Vi 
henviser derfor til oversikt over tekniske spesifikasjoner, standard 
og ekstrautstyr og farger og inntrekk. Ta kontakt med din Peugeot 
forhandler for å få oppdatering på de siste endringer.

FORHANDLERE OG SERVICE
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