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04 Design 

14 Førerplass 

22 Teknologi 

28 Motor og rekkevidde 

38 Personlig preg

I over 210 år har PEUGEOT overholdt en 

fabrikasjonstradisjon som er basert på kvalitet  

og innovasjon. Og i dag, mer enn noensinne,  

bruker PEUGEOT all sin energi på å utvikle  

biler med elegant design som gir en helt unik  

sanseopplevelse, og det langt utover selve 

kjøregleden. Ergonomi, materialer, nettforbindelse  

– Vi har jobbet med alle detaljer for å gi deg  

en totalt intuitiv kjøreopplevelse. Og fordi mennesket 

står helt sentralt for oss, ønsker vi i å gjøre tiden du 

tilbringer om bord til stunder du virkelig kan nyte.

Med inspirasjon hentet fra vår bedriftsarv, fra  

vår brennende interesse for biler og fra ekspertisen  

bak PEUGEOT SPORT, har vi utviklet en ny linje 

PEUGEOT SPORT ENGINEERED-modeller med 

oppladbare hybridmotorer med topp ytelser og 

ekstremt lavt utslipp. 

Disse bilene er den perfekte kombinasjon av 

sportslighet og teknologi, med stilren, atletisk 

eleganse, og med en lett gjenkjennelig Kryptonite-

lyssignatur med 3 klomerker som peker ut målene for 

en ny, mer bærekraftig tendens: Neo-Performance.
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STILSIKKER

Bilen har en sikker stil som vitner om 

effektivitet. Stilkodene taler klart om ytelse,  

og 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED  

er en lav bil med brede hjulbuer og  

en solid og markert stil.

IKONSK GRILL

Den nye sorte grillen med løvesymbol i Dark 

Chrome og «svevende» lameller kanaliserer 

luftstrømmen. Over grillen har bilen et 

«508»-emblem i sort med tre klomerker i 

«Kryptonite» som symboliserer bilens  

karakter og ytelse.
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EN MUSKULØS SEDAN

Med din 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED 

i toppklasse kan du enkelt gi uttrykk for din 

estetiske og innovative personlighet.  

Den nye, helt unike fargen Grå Selenium  

gir det lille ekstra.

20’’ EXXAR-FELGER

De nye 20-tommers EXXAR-felgene i støpt 

Black Mist-aluminium er utstyrt med Michelin 

Pilot Sport 4S-dekk med toppytelser.  

I felgene ser du tydelig de firestemplede 

bremsekalipperne i Kryptonite-farge, over store 

ventilerte bremseskiver, for en effektiv og varig 

bremseeffekt.
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STORE LUFTINNTAK

Den atletiske utformingen til PEUGEOT SPORT 

ENGINEERED-modellene og forskjermene 

med de store Kryptonite-fargede luftinntakene 

bidrar til bedre motorkjøling, og fremhever den 

sportslige stilen til nye 508 PEUGEOT SPORT 

ENGINEERED.

KRYPTONITE-SIGNATUR

Kryptonite-signaturen med tre klomerker, 

som representerer denne modellseriens 

modernitet og effektivitet, går igjen på de 

bakre sidevinduene.
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BILEN BAK

Den horisontale listen bak i glanset sort 

fremhever Full LED-lyktene med en kloformet 

lyseffekt i 3D som aktiveres når dørene låses 

opp og igjen.  

De sorte elektrolytt-behandlede(1) eksosrørene 

på begge sider av den perfekt integrerte 

diffusoren er utviklet helt spesielt for PEUGEOT 

SPORT ENGINEERED, og er et klart hint til de 

360 hestekreftene.

(1) Overflatebehandling som gir lang holdbarhet og høy. 

motstandsdyktighet mot steinsprut og dårlig vær.

FULL LED-LYKTER

For bedre visuell komfort består bilens 

lyssignatur av Full LED-hovedlykter med 

automatisk høyderegulering(1), LED-blinklys 

foran og statiske kurvelys. Du ser og blir sett 

hele tiden, slik at du kan kjøre trygt.

(1) Funksjonen regulerer lyshøyden automatisk avhengig  

av bilens last, slik at ikke andre trafikanter blir blendet.
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KJØREGLEDE

PEUGEOT i-COCKPIT® gir en enestående 

kjøreopplevelse og sann reiseglede. Rattet 

er kompakt og smidig, og de nye head-up 

instrumentene gir all viktig informasjon rett 

foran øynene slik at du kan kjøre uten å ta 

blikket fra veien. 

Overalt inne i bilen, fra dashbordet til de 

ekstra mattene, inkludert armlenene, er det 

unike detaljer som er helt spesielle for denne 

nye elegante og sporty modellserien, med 

dørterskler som er klart signert PEUGEOT 

SPORT ENGINEERED.
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NYE BRUKERGRENSESNITT

Alle betjeninger er lett tilgjengelige og er plassert rett i ditt synsfelt slik at du kan kjøre 

bilen og kommunisere, uten å ta blikket fra veien. Med en grafikk som er spesielt 

laget for PEUGEOT SPORT ENGINEERED kan visningen på de 12,3 tommers store 

head-up instrumentene og den 10-tommers HD-berøringsskjermen innstilles etter 

personlige behov. Du kan for eksempel programmere det slik at du ser turtelleren eller 

energistrømmen.

NETTILKOBLING

Med Mirror Screeen-funksjonen(1) kan du kopiere dine yndlingsapper over til den 

10-tommer store kapasitive berøringsskjermen. Du kan også lade opp smarttelefonen 

trådløst(2) i midtkonsollen. 

Reisen blir enda enklere med navigasjonspakken med nettforbindelse og 

talegjenkjennelse, som omfatter trafikkinfo i sanntid og varsel om faresoner,  

levert av TomTom Services(3).

(1) 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 AppleCarPlayTM (for iOS-telefoner),  

og det på den betingelse at man har et abonnement med mobiltelefon og internett. Kun disse sertifiserte appene vil virke 

når bilen står stille eller kjører, avhengig av hvert tilfelle. Når bilen kjører, vil visse funksjoner i appene blir nøytraliserte.  

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

tilsvarende Android Audo eller AppleCarPlayTM. Mer informasjon finner du på www.peugeot.no.  

(2) Induksjonslading for telefoner som er kompatible med Qi-normen. (3) TomTom Services gir i sanntid viktig informasjon 

knyttet til kjøringen: trafikkinfo, bensinstasjoner, parkeringsplasser, værmelding, lokale søk og varsel om 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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PREMIUM HIFI FOCAL®

Premium HiFi-systemet FOCAL®(1) gir en  

ren og klar lydgjengivelse for dem som  

ønsker en lydkvalitet blant de aller beste.  

De 10 høyttalerne i kupeen (en midtre lydkanal, 

4 diskanthøyttalere, 4 basshøyttalere og en 

subwoofer(2) er blant det aller beste som  

finnes innen HiFi for biler.

(1) FOCAL® er et fransk merke som er leder innen HiFi-systemer.

(2) Diskanthøyttaler, basshøyttaler, subwoofer: Høyttalere som 

gjengir den øverste, midtre og lavere delen av toneområdet.

«CONFORT FIT»-SETER

De komfortable setene i bilen har optimalisert 

«Confort Fit»-støtte. De kan reguleres, har 

varme- og massasjefunksjon, og enkle,  

noble materialer og linjer. 

Setene er kledd i en helt unik kombinasjon  

av Alcantara®, stoff og Mistral nappaskinn, 

med sømmer i Kryptonite og Tramontane.
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PRØV UT NEO-PERFORMANCE

Sett pris på de nye ytelsene(2) til din 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED med el-motor : 

• Fra 0 til 100 km/t på 5,2 sekunder 

• Fra 80 til 120 km/t på 3 sekunder 

• 1000 meter fra stillestående på 24,8 sekunder 

• Topphastighet begrenset til 250 km/t 

Total effekt på 360 hk og maks. dreiemoment på 520 Nm.

(1) I over 10 år har PEUGEOT SPORT arbeidet med å forbedre hybrid/el-teknologien innen motorsport og på vei. Etter prosjektene 908 HY, 908 Hybrid4, 308 R hybrid  

og 208 FE er Neo-Performance nå tilgjengelig for alle med den nye 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, som i 2022 vil bli ledsaget av det nye programmet Endurance WEC. 

(2) Verdier som har blitt målt med kun fører om bord.

PEUGEOT SPORTS EKSPERTISE

Den nye modellserien PEUGEOT SPORT ENGINEERED er en perfekt 

kombinasjon av sportslighet og lavutslippsteknologi, og har nytt 

godt av all ekspertise som PEUGEOT SPORT(1) har, noe som har 

bidratt til å utvikle et helt nytt ytelsesnivå: Neo-Performance. 

Nye 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED er utstyrt med sporty 

20-tommers EXXAR-felger, et solid understell med regulerbar fjæring, 

kraftige bremser og optimaliserte innstillinger som optimaliserer 

ytelsen til bensinmotoren og til de elektriske motorene. En bil med 

spektakulære ytelser.
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DRIVE ASSIST PLUS

Med Drive Assist Plus kjører din 508 PEUGEOT 

SPORT ENGINEERED nesten helt av seg 

selv. Bilens hastighet tilpasses automatisk 

hastigheten til bilen foran slik at avstanden 

mellom de to bilene holdes konstant. I tillegg 

opprettholdes bilens kurs i den filen der den 

befinner seg.

NIGHT VISION

Velkommen til en utvidet virkelighet. 

Om natten eller når sikten er dårlig vil det 

infrarøde kameraet i Night Vision-systemet 

bedre sikkerheten ved å detektere fotgjengere 

eller dyr som måtte befinne seg foran bilen, 

utenfor lyktenes rekkevidde. Bildet av dette 

vises i førerens synsfelt på det digitale 

instrumentpanelet, samtidig som det gis 

et varselsignal.



DRIVE ASSIST PLUS

Med Drive Assist Plus kjører din 508 PEUGEOT 

SPORT ENGINEERED nesten helt av seg 

selv. Bilens hastighet tilpasses automatisk 

hastigheten til bilen foran slik at avstanden 

mellom de to bilene holdes konstant. I tillegg 

opprettholdes bilens kurs i den filen der den 

befinner seg.

NIGHT VISION

Velkommen til en utvidet virkelighet. 

Om natten eller når sikten er dårlig vil det 

infrarøde kameraet i Night Vision-systemet 

bedre sikkerheten ved å detektere fotgjengere 

eller dyr som måtte befinne seg foran bilen, 

utenfor lyktenes rekkevidde. Bildet av dette 

vises i førerens synsfelt på det digitale 

instrumentpanelet, samtidig som det gis 

et varselsignal.



H
IG

H

E
F
F
IC

IE
N
C
Y

*

*T
O

P
P

 Y
T

E
L

S
E



H
IG

H

E
F
F
IC

IE
N
C
Y

*

*T
O

P
P

 Y
T

E
L

S
E



HØYEFFEKTIV HYBRID

Bilen har en toppeffektiv motor med høy ytelse, hybrid allsidighet og 42 km rekkevidde (WLTP(1)) i elektrisk modus. 

Med en total reell effekt på 360 hk fra to elektriske motorer og én forbrenningsmotor, kombinert kraft fra de to 

energikildene og firehjulsdrift gir nye 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED optimalt veigrep og imponerende 

akselerasjoner med et dreiemoment på 520 Nm.

DRIVSTOFFORBRUK OG CO
2
-UTSLIPP   

• WLTP-verdier(1): Gjennomsnittlig rekkevidde: 42 km / CO2-utslipp blandet kjøresyklus: 46 g/km / Forbruk blandet kjøresyklus: 2,03 l/100 km. 
(1) Oppgitt drivstofforbruk, CO

2
-utslipp og rekkevidde er evaluert ut fra testmetoden WLTP som har blitt brukt på nye biler siden 2018. Denne testmetoden erstatter den europeiske testsyklusen NEDC, som ble brukt frem til da.  

Testforholdene er mer realistiske, og i mange tilfeller er verdiene for forbruk og CO
2
-utslipp høyere med WLTP enn med NEDC. Drivstofforbruket, CO

2
-utslippet og rekkevidden er verdier som kan variere etter reelle bruksforhold 

og diverse faktorer som ladefrekvens, kjørestil, hastighet, ekstrautstyr, tilbehør, dekk, utvendig og innvendig temperatur. Kontakt din forhandler eller https://www.peugeot.no for ytterligere informasjon.  

TRE MOTORER FOR OPTIMAL EFFEKT

Takket være den smarte plasseringen av de tre motorene og batteriet  

har 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED samme innvendige plass og 

bagasjeromsvolum (over gulvet(1)) som modellene med forbrenningsmotor.  

De tre motorene er: 

• En PureTech-bensinmotor med 200 hk, Euro 6d Full. 

• En el-motor foran med maksimal effekt på 81 kW/110 hk koblet  

   til en 8-trinns automatgirkasse. 

• En el-motor bak med en maksimal effekt på 83 kW/113 hk.

(1) Bagasjeromsvolum: fra 487 liter over gulvet til 1537 liter med sammenfoldet seterygg. 
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HØYEFFEKTIV HYBRID

Bilen har en toppeffektiv motor med høy ytelse, hybrid allsidighet og 42 km rekkevidde (WLTP(1)) i elektrisk modus. 

Med en total reell effekt på 360 hk fra to elektriske motorer og én forbrenningsmotor, kombinert kraft fra de to 

energikildene og firehjulsdrift gir nye 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED optimalt veigrep og imponerende 
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DRIVSTOFFORBRUK OG CO
2
-UTSLIPP   
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(1) Oppgitt drivstofforbruk, CO

2
-utslipp og rekkevidde er evaluert ut fra testmetoden WLTP som har blitt brukt på nye biler siden 2018. Denne testmetoden erstatter den europeiske testsyklusen NEDC, som ble brukt frem til da.  

Testforholdene er mer realistiske, og i mange tilfeller er verdiene for forbruk og CO
2
-utslipp høyere med WLTP enn med NEDC. Drivstofforbruket, CO

2
-utslippet og rekkevidden er verdier som kan variere etter reelle bruksforhold 
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OPTIMALISER BILENS REKKEVIDDE

Du kan tilpasse kjøringen etter behov ved hjelp av hele fem 

forskjellige modus (4 hybridmodus og 1 elektrisk modus): 

• I elektrisk modus kan du kjøre i utslippsfrie soner i byen,  

og med det optimaliserte batteriet kan du kjøre i opptil 140 km/t. 

Bilen har en rekkevidde på 42 km. 

• I modusen 4WD har du firehjulsdrift og bedre veigrep  

på løst underlag. 

• I sportsmodus sørger kombinasjonen av elmotorene og   

forbrenningsmotoren for umiddelbar respons og akselerasjon. 

• I hybridmodus veksler bilen mellom elmotorene og 

forbrenningsmotoren slik at energiforbruket optimaliseres. 

• I komfortmodus kjører du som i hybridmodus,  

men med mykere fjæring for allsidig bruk.

GJENVINNING AV ENERGI  

UNDER BREMSING

i-Booster er et toppeffektivt regenererende bremsesystem som 

gir gjenvinning eller regenerering av energi ved bremsing eller når 

foten tas fra gasspedalen, noe som gir delvis lading av batteriet. 

Systemet er spesielt utviklet av PEUGEOT SPORT for 

hybridmodeller, og i tillegg til at i-Booster gir gjenvinning av energi, 

gir det en følelse av virkelig effektiv bremsing takket være fire 

solide stempler som er montert på bremseskiver med  

en diameter på 380 mm.
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PRIVAT LADING

Du kan lade opp bilen din på en standard kontakt (8A, 220V) på 6,30 time(1)  

eller med en veggboks på 7,4 kW(2) oppnår du komplett lading på kun 1,30 time. 

(1) Med standard lader med en maks. effekt på 3,7 kW 

(2) Med en lader med en maks. effekt på 7,4 kW.

OFFENTLIG LADING

I Europa finner du et nettverk med over 220 000 offentlige 

ladestasjoner for lading av din hybridbil. 

PEUGEOT anbefaler deg et abonnement på Charge My Car 

av Free2Move for din smarttelefon. Med Charge My Car og 

ladekortet(1) får du enkel tilgang til og oversikt over mer enn 

188 000 ladestasjoner i Europa.

(1) Betalingsabonnement utviklet med Free2Move. Foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.
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Med tjenestene fra MyPeugeot® og Free2Move(1)  

har du større frihet enn noen gang med din ladbare hybrid. 

e-FJERNSTYRTE FUNKSJONER 

Bruk din smarttelefon til å kontrollere og planlegge ladingen av 

bilen din. Du kan også bruke den til å styre temperaturen om bord.  

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

MYPEUGEOT®-APPEN

MyPeugeot®-appen(2) er gratis, og gir deg tilgang til personlig  

tilpassede tjenester som synkroniseres med kontoen din i sanntid: 

• Følg med på bilens status (kjøredata, posisjon) 

• Oppnå enkel og rask tilgang til assistanse 

• Hold oversikt over og organiser vedlikehold og service 

• Styr batteriladingen og temperaturen i bilen 

• Bruk mobilen til å stille inn lading når strømmen er billigst 

Mer informasjon finner du på http://www.peugeot.no 

(1) Free2Move er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge. 

(2) Med forbehold om tilgang til mobilnettverk. 

CHARGE MY CAR

Planlegg kjøreturen i ro og mak takket være 

nettverket med Free2Move(1)-ladestasjoner. 

Mer informasjon om dette finner du på 

https://www.peugeot.no
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TIDLØS ELEGANSE 

Du kan velge mellom tre forskjellige 

karosserifarger, hvorav den nye, eksklusive 

lakkfargen Grå Selenium med perlemorseff ekt 

og signatur i fargen Kryptonite.

1. Grå Selenium

2. Sort Perla Nera

3. Hvit Nacré (perlemor)

1

2

3
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LIFESTYLE  

PEUGEOT SPORT ENGINEERED

PEUGEOT Design Lab har hentet sin inspirasjon  

fra de sofistikerte designkoder og de noble 

materialer som kjennetegner 508 PEUGEOT 

SPORT ENGINEERED for utvikling av denne  

nye livsstilskolleksjonen. 

Hele produktutvalget finner du på https://boutique.

peugeot.com

1. Caps 

2. Nøkkelknippe i skinn 

3. Lommebok i skinn 

4. Kortetui i skinn 

5. Jakke 

6. Klokke: Peugeot Sport Silver Chronograph
1

2

3

4

5

6
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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.

GEOT ASSISTANCE

Peugeot Assistance vil kunne gi deg hjelp på alle dine bilturer i Norge 
såvel som i hele Europa om problemer skulle oppstå. Peugeot 
Assistance 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 
Assistance 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, standardog 
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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Idé og realisering:  

Altavia Paris, 10 rue Blanqui, Saint-Ouen, 93400 Frankrike

Automobiles Peugeot,

552144 R.C.S. Nanterre – Digital utgave – Mai 2021

ANBEFALER


