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VE ZNAMENÍ KOMFORTU
Architektura interiéru vozu 508 byla navržena s ohledem na zajištění maximálního komfortu všech 

cestujících na palubě. v elegantním prostředí kabiny vás čeká výbava a velkorysé odkládací prostory, 

které vám zpříjemní okamžiky strávené ve voze.

oDKlÁDACÍ ProStory

Aby váš život na palubě vozu 508 a 508 SW byl nanejvýš pohodlný, je interiér vybaven celou řadou 

odkládacích prostorů: přihrádkou ve středovém panelu, odkládací schránkou spolujezdce s přívodem 

chladného vzduchu, 2 držáky na nápoje vpředu a 2 držáky vzadu*, přihrádkou na láhev ve dveřích, 

schránkou pod loketní opěrkou či vyjímatelným popelníkem.

* Podle zvolené verze v základní výbavě nebo není k dispozici.

KlimAtizACe

kromě nabídky manuální a automatické dvouzónové* klimatizace může být model 508 a 508 SW 

vybaven také čtyřzónovou klimatizací* se samostatným ovládáním systému pro řidiče i ostatní cestující. 

každý ve voze si tak může nastavit teplotu a proudění vzduchu, které mu nejlépe vyhovuje.

SeDADlA

Díky promyšlené architektuře je kabina vozu na předních i zadních místech pohodlná a prostorná. 

ke komfortu jízdy přispívají i kvalitní sedadla, při jejichž vývoji návrháři věnovali maximální pozornost 

stylu, bočnímu vedení těla a individuálnímu komfortu řidiče i každého z cestujících.  

Přední sedadla mohou být elektrická* a vyhřívaná* a podle potřeby lze nastavit i délku sedáku*. 

v kombinaci s koženým* čalouněním Nappa** je u sedadla řidiče k dispozici také relaxační masážní 

funkce a uložení nastavení polohy sedadla do paměti. 

NezÁviSle ProgrAmovAtelNé vytÁPĚNÍ

komfort a příjemnou teplotu vám Peugeot 508 a 508 SW umí nabídnout již od prvního okamžiku, kdy 

vstoupíte na jeho palubu. Může být totiž vybaven nezávislým vytápěním*, které interiér vozu před vaším 

příchodem vyhřeje nebo naopak vyvětrá.

* Podle zvolené verze/motoru v základní výbavě, na přání nebo není k dispozici

** Sedadla jsou potažená kůží a dalšími materiály, podrobné informace najdete na internetových stránkách www.peugeot.cz
nebo se obraťte přímo na svého obchodního zástupce v síti Peugeot.















POTěŠENí Z JíZDY
Usedněte za volant vozu 508 rXH BlueHDi* do prvotřídně provedeného interiéru s ušlechtilými 

materiály. Špičkové technologie spolu s intuitivní architekturou místa řidiče vám usnadní řízení 

a cestování, které se napříště stane už jen příjemným zážitkem...

bezKlÍČový** PŘÍStUP A NAStArtovÁNÍ motorU

klasický mechanický klíč můžete vyměnit za systém, který vám zjednoduší přístup a nastartování 

vašeho vozu Peugeot 508 rXH BlueHDi*. Elektronický klíč můžete nechat v kapse nebo kabelce - dveře 

vozu se odemknou, jakmile se k němu přiblížíte a vezmete za kliku. Můžete se pohodlně usadit za 

volantem a motor nastartovat nebo vypnout pouhým stisknutím tlačítka Start/Stop.

DotyKový DiSPleJ Smeg+**

Dotykový displej SMEG+ je pro model 508 rXH BlueHDi* vstupenkou do světa moderní konektivity 

a digitalizace. Prostřednictvím různých možností propojení s externími zařízeními nabízí dotykový 

displej s vysokým rozlišením řadu nových funkcí a ovládání multimédií, navigace, telefonu a prostředků 

konektivity.

zADNÍ KAmerA**

Zadní kamera se aktivuje automaticky při zařazení zpětného chodu. Pro vyšší bezpečnost i komfort 

může řidič provádění parkovacího manévru sledovat na dotykovém displeji.

bArevNý heAD-UP DiSPleJ**

Potřebné jízdní informace máte neustále na očích! Na průhledný displej ve vašem zorném poli 

se promítá rychlost jízdy, údaje regulátoru a omezovače rychlosti, navigační povely... A pro větší 

přehlednost jsou všechny informace barevně odlišené.

*Model bude na trh uveden v první polovině roku 2015
**Podle zvolené verze v základní výbavě, na přání nebo není k dispozici.









ZADNÍ KAMERA*

Zadní kamera se aktivuje automaticky při zařazení zpětného chodu. Pro vyšší bezpečnost 

i komfort může řidič provádění parkovacího manévru sledovat na velké dotykové 

obrazovce.

PARKOVACÍ ASISTENT*

Grafi cký a zvukový parkovací asistent informuje řidiče o překážce v blízkosti vozu. 

vzdálenost mezi vozem a předmětem systém naznačuje na displeji pomocí barevně 

odlišených čar a grafi cké znázornění doprovází i zvukový signál s proměnlivou frekvencí. 

* Podle zvolené verze v základní výbavě, na přání nebo není k dispozici





Model 508 je komunikativní vůz vybavený službami, které se opírají 

o mobilní internetové připojení, a navigačními nástroji s jednoduchým 

ovládáním na 7’’ dotykovém displeji.*

AUDIO SYSTÉM A NAVIGACE*

Modely 508, 508 SW a 508 rXH vám nabízejí audio systém WiP 

Sound nebo systém s dotykovou obrazovkou SMEG+*.

Autorádio CD MP3 WiP Sound bi-tuner zahrnuje 6 reproduktorů 

a USB/Jack vstup.

DOTYKOVÝ DISPLEJ SMEG+*

Dotykový displej SMEG+ je pro model 508 vstupenkou do světa 

moderní konektivity a digitalizace. Prostřednictvím různých možností 

propojení s externími zařízeními nabízí dotykový displej s vysokým 

rozlišením řadu nových funkcí a ovládání multimédií, navigace*, 

telefonu a prostředků konektivity.

PEUGEOT CONNECT APPS**

k aplikacím vyvinutým pro používání v automobilovém prostředí máte 

díky ergonomii dotykové obrazovky SMEG+ snadný přístup a jejich 

ovládání je zcela intuitivní. Stačí připojit klíč do USB vstupu v odkládací 

schránce spolujezdce a získáte „živě“ řadu praktických informací, které 

vám usnadní každodenní cesty vozem: volná místa na parkovištích v 

okolí, cenu paliva na okolních čerpacích stanicích, dopravní informace, 

předpověď počasí, turistické informace z průvodce Michelin nebo 

TripAdvisor, telefonní seznam, ale také informace z aplikace Coyote 

(v závislosti na dané zemi).

SYSTÉM ARKAMYS A SADA HIFI JBL*

Model 508 je sériově vybaven systémem digitálního zpracování zvuku 

Arkamys, který v kabině vytváří vyvážené zvukové prostředí. Hladina

zvuku je směrována do výšky v úrovni palubní desky, tedy přímo proti 

cestujícím, s harmonickým prostorovým vyvážením nástrojů a vokálů.

Pokud si chcete dopřát vysoce kvalitní a věrnou reprodukci zvuku, 

pak využijte nabídky sady HiFi JBl* s 10 reproduktory a 500 W 

zesilovačem.

*Podle zvolené verze v základní výbavě, na přání nebo není k dispozici

** Z bezpečnostních důvodů jsou některé funkce nebo aplikace funkční pouze ve stojícím 
voze. Služby PEUGEOT Connect Apps nejsou v Čr prozatím k dispozici.

INTELIGENTNÍ A V KONTAKTU







EFEKTIVITA A VÝKONY

Nový beNziNový motor

Nový Peugeot 508 uvádí na trh nový motor 1.6 THP 165 S&S Euro 6* 

s manuální nebo novou automatickou šestistupňovou převodovkou 

EAT6. Tento nový motor nabídne výkon 165 k a emise CO2 snížené  

až na 129 g/km (MAN6).

*Euro 6 je evropská emisní norma zaměřená na další snížení emisí škodlivin.

beNziNové motory

MAN6: manuální šestistupňová převodovka
EAT6: nová automatická šestistupňová převodovka
*S pneumatikami 18”

Převodovka
Spotřeba (l/100 km)

Co2 (g/km)
město mimo město Kombinovaná

1.6 THP 165 S&S MAN6 7,5 / 7,7* 4,5 / 4,7* 5,6 / 5,8* 129 / 134*

1.6 THP 165 S&S EAT6 7,3 / 7,5* 4,6 / 4,8* 5,6 / 5,8* 130 / 134*



teChNologie bluehDi

BlueHDi je označení, které nesou dieselové motory Euro 6 značky Peugeot. 

Skrývá se pod ním účinná technologie, která umožňuje zásadně omezit emise 

oxidů dusíku – o více než 90 % -, optimalizovat emise CO2, spotřebu paliva  

a eliminovat nespálené částice obsažené ve výfukových plynech dieselových 

motorů na hranici měřitelnosti (o 99,9 %). 

Motor 2.0 BlueHDi 150 MAN6 tak u verze 508 sedan nebo SW emituje pouhých 

105 g CO2/km, což je v této výkonové kategorii nejlepší hodnota v segmentu. 

Podobně nízké jsou i emise CO2 u verze sedan s novou verzí motoru 2.0 BlueHDi 

180 EAT6 – homologovaná hodnota 111 g CO2/km představuje nejlepší poměr 

výkon/spotřeba v segmentu.

DieSelové motory

MAN6: manuální šestistupňová převodovka
*S pneumatikami 18”

Převodovka
Spotřeba (l/100 km)

Co2 (g/km)
město mimo město Kombinovaná

2.0 BlueHDi 150 MAN6 4,9 / 4,9* 3,7 / 3,8* 4,1 / 4,2* 105 / 109*



PEuGEOT A ŽIVOTNí PrOsTŘEDí

Peugeot neustále rozšiřuje nabídku vozů s nízkými emisemi – 

více než polovina celosvětově prodaných vozů značky má emise 

CO2 nižší než 140 g/km. Těchto výsledků Peugeot dosáhl díky 

účinným technologiím, v jejichž zavádění patří mezi průkopníky: fi ltr 

pevných částic FAP (uveden v roce 2000) dnes najdeme u většiny 

dieselových motorů a celkem bylo s tímto fi ltrem prodáno již 

2,1 milionů vozů Peugeot. Jedná se o samočisticí zařízení, které 

snižuje přítomnost nespálených částic ve výfukových plynech 

dieselových motorů na hranici měřitelnosti (0,004 g/km)

a významně tak přispívá ke zlepšení životního prostředí. Dalším 

příkladem je revoluční technologie Stop & Start nebo vývoj nové 

generace benzinových a HDi motorů...

MOTORY BlueHDi

Mezi technologické novinky, které nový Peugeot 508 nabízí, patří 

i verze s označením BlueHDi poháněné dieselovými motory Euro 6. 

Technologie Blue HDi představuje jedinečné spojení SCr (selektivní 

katalytická redukce) a fi ltru pevných částic FAP s aditivem. 

Dieselové motory nové generace dokáží s touto technologií 

zásadně snížit emise oxidů dusíku (o více než 90 %), optimalizovat 

emise CO2, spotřebu paliva a současně odstranit 99,9 % pevných 

částic, které se vyskytují ve výfukových plynech těchto motorů.



 508 SW Převodovka

Spotřeba (l/100 km)

Co2 (g/km)
město mimo město Kombinovaná

benzinové motory

1.6 vti 120 ETG5 7,7 4,7 5,8 135

1.6 THP 165 S&S MAN6 7,6 / 7,8* 4,6 / 4,8* 5,6 / 5,8* 130 / 135*

1.6 THP 165 S&S EAT6 7,4 4,9 5,8 135

Dieselové motory

1.6 e-HDi 115 MAN6 5,0 3,7 4,2 110

1.6 e-HDi 115 ETG6 4,6 3,7 4,0 105

2.0 HDi 163 MAN6 5,6 / 6,7* 3,9 / 4,0* 4,6 / 5,0* 119 / 130*

2.0 BlueHDi 150 MAN6 4,8 / 5* 3,6 / 3,8* 4 / 4,2* 105 / 110*

2.0 HDi 163 EAT6 7,3 4,5 5,5 144

2.0 BlueHDi 180 EAT6 5,4 / 5,6* 3,9 / 4* 4,4 / 4,6* 116 / 120*

2.2 HDi 204 EAT6 7,4 4,5 5,5 144

 508 Převodovka

Spotřeba (l/100 km)

Co2 (g/km)
město mimo město Kombinovaná

benzinové motory

1.6 vti 120 ETG5 7,7 4,6 5,8 134

1.6 THP 165 S&S MAN6 7,5 / 7,7* 4,5 / 4,7* 5,6 / 5,8* 129 / 134*

1.6 THP 165 S&S EAT6 7,5 4,8 5,8 134

Dieselové motory

1.6 e-HDi 115 MAN6 5,0 3,6 4,1 109

1.6 e-HDi 115 ETG6 4,6 3,7 4,0 104

2.0 HDi 163 MAN6 5,6 / 6,7* 3,9 / 3,9* 4,6 / 4,9* 119 / 129*

2.0 BlueHDi 150 MAN6 4,9 / 4,9* 3,7 / 3,8* 4,1 / 4,2* 105 / 109*

2.0 HDi 163 EAT6 7,2 4,3 5,4 140

2.0 BlueHDi 180 EAT6 5,1 / 5,2* 3,8 / 4* 4,2 / 4,4* 111 / 116*

2.2 HDi 204 EAT6 7,0 4,4 5,3 140

*S pneumatikami 18‘‘

MAN6: manuální šestistupňová převodovka
ETG5/6: automatizovaná šestistupňová převodovka se sekvenčním ovládáním

EAT6: nová automatická šestistupňová převodovka

*S pneumatikami 18‘‘



BEZPEČNOsT
vyspělá výbava nového vozu PEUGEOT 508 významně přispívá 

k zajištění bezpečnosti řidiče i cestujících.

SyStém brzD A eSP

Systém ESP je součástí základní výbavy všech verzí 508 a spolu 

s prvotřídními dynamickými vlastnosti zajišťuje vysokou míru aktivní 

bezpečnosti. 

Zahrnuje funkci proti zablokování kol ABS, dále protiprokluzový 

systém ASr, elektronický rozdělovač brzdného účinku, pomoc při 

brzdění v kritických situacích (EvA), zabezpečení proti zhasnutí 

motoru (MSr) a inteligentní kontrolu pohonu, která

pomáhá vozu v pohybu na kluzkém a špatně sjízdném povrchu.

eleKtriCKÁ PArKovACÍ brzDA* (FSe) 

Parkovací brzda se při vypnutí motoru automaticky sepne 

(i v případě nechtěného zhasnutí motoru) a při rozjezdu se opět 

uvolní.

S brzdou FSE je spojená i funkce pomoc při rozjezdu ve svahu Hill 

Assist, která udrží vůz na krátký okamžik (2 s) bez pohybu a umožní 

řidiči v klidu sešlápnout akcelerační pedál. 

regUlÁtor A omezovAČ ryChloSti*

Pomocí regulátoru udržujete konstantní rychlost jízdy a omezovač 

vám umožní nastavit rychlostní limit, který si nepřejete překročit. 

Obě funkce se ovládají ovladači pod volantem. 

v menu parametrů vozu lze naprogramovat 5 rychlostí.

AirbAgy

v případě srážky zajišťuje ochranu cestujících celkem 6 airbagů, 

které jsou součástí základní výbavy vozu: 2 čelní airbagy, 2 boční 

airbagy vpředu a 2 okenní airbagy pro přední i zadní sedadla.

oPĚrKy hlAvy

Nové opěrky hlavy na předních sedadlech si nastavíte přesně 

do výšky, která vám je nejpohodlnější. Při nastavování vás totiž 

neomezují zářezy na tyčkách opěrek vymezující jednotlivé polohy.

Opěrky lze díky jejich velikosti a tvaru nastavit těsně k hlavě 

a ochrana krční páteře je tak účinnější.



hAlogeNové SvĚtlomety

Modely 508 a 508 SW jsou sériově vybaveny halogenovými 

světlomety, které mají vynikající fotometrické vlastnosti a jejich 

výrazná denní lED světla jsou výborně viditelná ve dne i v noci.

AUtomAtiCKÁ DÁlKovÁ SvĚtlA* 

Speciální kamera sleduje při jízdě v noci podmínky na silnici 

(protijedoucí nebo zezadu přijíždějící vůz, osvětlené městské části…) 

a jakmile je to možné, přepne přední světlomety do polohy dálkových 

světel, aby měl řidič lepší výhled. Funkce je k dispozici pouze u Full 

lED světlometů.*

DoDAteČNÁ SvĚtlA

Přední mlhový světlomet* osvětluje při rychlosti nižší než 40 km/h 

vnitřní stranu zatáčky. Funkci dodatečného osvětlení zatáčky oceníte 

zejména při jízdě v obydlených zónách, na křižovatce, v serpentinách 

a při parkovacích manévrech… Funguje v poloze potkávacích i 

dálkových světel.

PeUgeot CoNNeCt SoS** 

Peugeot v Evropě dále rozšiřuje službu tísňového volání. když jde 

o vteřiny a potřebujete rychlou pomoc, můžete se spolehnout na 

PEUGEOT CONNECT SOS.

Automatické tísňové volání: při aktivaci airbagů nebo pyrotechnických 

předpínačů bezpečnostních pásů je tísňové volání odesláno 

automaticky, bez zásahu řidiče.

PEUGEOT CONNECT SOS lokalizuje polohu vozu, kontaktuje 

posádku a na místo vyšle potřebnou pomoc. komunikace může 

probíhat v mateřském jazyce majitele vozidla.

Manuální odeslání tísňového volání: pokud je někdo ve voze svědkem 

nebo obětí krizové situace (nevolnost, napadení), může rychle vyslat 

tísňové volání PEUGEOT CONNECT SOS. Stačí stisknout tlačítko SOS 

umístěné na palubní desce (po dobu 3 s).

v současnosti je služba PEUGEOT CONNECT SOS k dispozici 

v 13 evropských zemích: Francie, Německo, itálie, Španělsko, 

Portugalsko, Belgie, lucembursko, Nizozemí, Švýcarsko, rakousko, 

velká Británie, Polsko a Dánsko.

*Podle zvolené verze v základní výbavě, na přání nebo není k dispozici
**v Čr je tato služba prozatím nedostupná.



BARVY KAROSERIE*

šedá Aluminium

METAliCké:

šedá Haria 

šedá Artense šedá Shark

modrá Bourrasque

* Barvy jsou k dispozici podle zvolené verze

hnědá Guaranja



černá Perla Nera

PErlEťOvá: bílá Nacré

STANDrADNí: bílá Banquise



HLINÍKOVÁ KOLA

Hliníková kola 17’’  

s diamantovým efektem Style 11*

Hliníková kola 16’’ Style 01*

kryty 16’’ Style A Hliníková kola 17’’ Style 05*Hliníková kola 16’’ Style 02*

Hliníková kola 17’’  

s diamantovým efektem Style 06*

Hliníková kola 19’’  

s diamantovým efektem Style 12*

*kola jsou k dispozici podle zvolené verze a motorizace
**Speciálně pro 508 rXH BlueHDi – model bude uveden v první pol. roku 2015.



Hliníková kola 17’’ Style 04

Hliníková kola 18’’ Style 07*

Hliníková kola 18’’  

s diamantovým efektem Style 10*

Hliníková kola 18’’  

s diamantovým efektem Archipel**



ČAlOuNěNí
látkové čalounění Drop Tramontane

látkové čalounění Cocher Tramontane

látkové čalounění Cocher Guérande/Tramontane

látkové čalounění Nervuron Ariès 

Polokožené čalounění Marston Tramontane*

Polokožené čalounění Marston Tramontane s červeným prošíváním*

kůže Claudia Tramontane*

kůže Claudia Ariès*

kůže Club Nappa Tramontane*

kůže Club Nappa Tramontane s červeným prošíváním*

+ čalounění 508 rXH BlueHDi (od první poloviny roku 2015)

Polokožené čalounění Mitylash Tramontane*

Polokožené čalounění Mitylash Guerande*

kůže club Nappa Tramontane*

kůže club Nappa Frisson*

kůže club Nappa lama Tramontane a Alcantara lama*

*Sedadla jsou potažená kůží a dalšími materiály. Podrobné informace o dostupnosti čalounění pro 
jednotlivé verze najdete na internetových stránkách www.peugeot.cz nebo se obraťte přímo na 
svého obchodního zástupce sítě Peugeot. kožené a polokožené čalounění s červeným prošíváním je 
k dispozici pouze pro verzi GT.
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PŘísluŠENsTVí

1

2 4

3

6

5 7

1 – Tažné zařízení rDSO pro verzi sedan

2 – Držák na multimédia

3 – Střešní nosiče pro verzi SW

4 – Sluneční clona na zadní okno

5 – Systém pro uspořádání zavazadlového prostoru

6 – Tvarované koberečky

7 – Přepážka oddělující kabinu vozu

8 – křídlo na zadní víko
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sErVIsNí síŤ A sluŽBY

ZárUkA vÝrOBCE

kvalita je u společnosti Peugeot prioritou: 

zázemí profesionální sítě, smluvní záruka 

výrobce 2 roky na díly a práci bez omezení 

počtu najetých kilometrů a 12 let na 

neprorezavění karoserie.

PEUGEOT ASSiSTANCE 

Jediný telefonát vyřeší nepředvídané 

situace na území všech států Evropské 

unie. Služba Peugeot Assistance je vám  

k dispozici nepřetržitě 7 dní v týdnu,  

24 hodin denně zdarma  

na tel.: 800 11 24 24 v rámci Čr nebo  

na tel.: +420 20 51 00 60 v případě,  

že voláte ze zahraničí.

ZElENá liNkA PEUGEOT

veškeré informace o modelech a akcích 

společnosti Peugeot se dozvíte na 

bezplatné telefonní lince: 800 760 760.

SErviSNí SMlOUvY PEUGEOT*

Servisní prohlídky a pravidelná údržba  

– způsob, jak jezdit v klidu a s jistotou.  

Od asistenční pomoci po opravu v případě 

poruchy, výměnu opotřebovaných dílů 

v rámci údržby – úroveň poskytnutých 

služeb si zvolíte vy sami. A navíc se stále 

můžete spolehnout na kvalitu Peugeot.

OriGiNálNí NáHrADNí DílY

Záruka kvality, bezpečnosti a spolehlivosti  

– každý z originálních dílů Peugeot byl 

pečlivě testován a prověřován s ohledem 

na vaši bezpečnost.

Informace a obrazové dokumentace použité v tomto katalogu vycházejí z technických parametrů známých v době tisku dokumentu. Uvedená výbava je v závislosti na verzi výbavou základní nebo 

na přání. V souladu s neustálým vývojem svých výrobků si společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. vyhrazuje právo změny technických parametrů, základní výbavy, doplňků na přání, 

barev a potahů bez předchozího upozornění. Odstíny uvedené v tomto katalogu mohou být díky reprodukci odlišné od skutečných barev a potahů. Katalog má pouze informativní charakter, není 

smluvním dokumentem. Další upřesnění a dodatečné informace žádejte u svého obchodního zástupce značky Peugeot. Katalog ani jeho části nemohou být dále použity bez výslovného souhlasu 

společnosti Automobiles Peugeot.

S vozem Peugeot získáte mimo jiné také zázemí a oporu rozsáhlé servisní sítě, která je svou profesionalitou, 

vybavením a kvalitou poskytovaných služeb garantem vaší maximální spokojenosti. Můžete si být jisti, že se 

obracíte na odborníky, kteří rozumí vašim potřebám a jsou schopni je efektivně uspokojit. Jsme spolehlivá značka 

a vaši důvěru si při budování našeho dlouhodobého vztahu zasloužíme. 

*Podmínky a způsoby využití těchto smluv, záruk a servisních služeb jsou uvedeny v příslušných smluvních dokumentech, které si můžete vyžádat u svého koncesionáře Peugeot.

PEUGEOT BUTik

kompletní řada originálního příslušenství  

a doplňků Peugeot navržená na míru 

vašemu vozu. Ale také drobnosti pro 

osobní potěšení – vaše nebo vašich 

blízkých. 

iNTErNET

Objevte internetové stránky Peugeot  

na adrese: www.peugeot.cz

PRO VÁŠ KLID

PRO VAŠE POTĚŠENÍ
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