


TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

6 707 8000Tālrunis informācijai un pieteikumiem 
uz testa braucieniem

PEUGEOT 508
DZINĒJS 1.2 PureTech 1.6 PureTech 1.5 BlueHDi Hybrid 225 
Degviela benzīns dīzeļdegviela benzīns/elektrība
Dzinējs, tilpums (cm3) 1199 1598 1499 1598
Jauda kW/Zs 96/131 133/181 165/224 96/131 133/181
Max griezes moments Nm n.i. 250 300 300 300
TRANSMISIJA 8 A/T 8 A/T 8 A/T
Maksimālais ātrums km/h 204 225 250 208 250
Paātrinājums 0-100 km/h sek. n.i. 7.9 7.3 10.0 7.9
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 
Kombinētajā ciklā (WLTP)* 6.3 6.8 7.0 4.6 1.4
CO2 izmeši kombinētajā ciklā (g/km) (WLTP) 141 153 158 122 32
Autonomija elektrorežīmā (WLTP), km - - - - 54
AUTOMAŠĪNAS GABARĪTI** 1410 / 4750 / 2800 / 1860
Automašīnas pašmasa, ieskaitot vadītāju, (kg) 1555 1575 1564 1574 1864
Masa piekabei aprīkotai ar bremzēm, (kg) 1330 1600 1600 1500 1330
Bagāžas nod. tilpums (līdz bagāžas pārklājam), (l) 487
Bagāžas nod. tilpums (līdz pr. sēdekļiem un jumtam), (l) 1537
Degvielas tvertnes tilpums, (l) 62 55 43
*) Degvielas patēriņa datus sniedzis ražotājs, un tie ir iegūti ideālos ceļa apstākļos. Reālie degvielas patēriņa rādītāji var atšķirties atkarībā no ceļa un laika apstākļiem, kā arī braukšanas stila.
**) Maksimālais automašīnas augstums / garums / riteņu bāze / platums, mm

PEUGEOT 508 APRĪKOJUMA LĪMEŅI

Par Peugeot automašīnu pilna aprīkojuma un papildu aprīkojuma iespējām lūgums jautāt mūsu pārdošanas konsultantiem.

VIRSBŪVES KRĀSU VEIDI

Atkarībā no aprīkojuma līmeņa krāsu pieejamība var atšķirties! Šeit attēlotās krāsas ir tikai informatīvas un var ievērojami atšķirties no reālajām auto krāsām. 
Lūdzu  interesējieties par katru konkrēto krāsu pie mūsu pārdošanas konsultantiem.
Par automašīnu un to aprīkojuma cenām un komplektācijas iespējām lūdzam interesēties pie mūsu auto tirdzniecības konsultantiem!
Visām PEUGEOT automašīnām ir ražotāja garantija 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma! Hibrīda augstsprieguma akulumatora garantija ir 8 gadi vai 160 000 km (kas iestājas ātrāk) vismaz 70% kapacitātei. 

*) Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth brīvroku sistēma; **) + riepas remonta komplekts; ***)  + rezerves riteņa priekšgatavība;

PAPILDUS APRĪKOJUMS VISĀM 
KOMPLEKTĀCIJĀM:
PAPILDU GARANTIJA
Pag. garantija: 6 gadi vai 100 000km 453
Pag. garantija: 6 gadi vai 150 000km 919
Pag. garantija: 6 gadi vai 200 000km 1585
AKSESUĀRI (* UZSTĀDĪŠANAS IZMAKSAS NAV IEĶLAUTAS)
TRANSPORTĒŠANAS RISINĀJUMI

Elektrosist. sakabes āķim 13 kontaktu 155
Kravas tīkls 508 BL 62
Sakabes āķis 333
Noņemams sakabes āķis 459
13-7 pāreja 20
AIZSARDZĪBA
Bagāžas nod. velūra paklājiņš 508 BL 66
Gumijas salona paklājiņi 508 (R8) 66

3D salona salona paklājiņi 508 (R8) 62
Salona paklājiņi 508 R8 37
Velūra salona paklājiņi 508 R8 66
Aizmugurējie dubļu atloki 508 R8 42
Priekšējie dubļu sargi 508 R8 42
Bagāžas nodalījuma paklājiņš termiski 
apstrādāts 508 BL 65

Bagāžas nodalījuma paklājiņš termiski 
apstrādāts (elastīgs) 508 BL 46

MULTIMEDIJI
9” video komplekts ar monitoru 425
KRĀSA
Balts Banquise 211
Balts Nacré 897
Pelēks Artense 584

Pelēks Smart 584
Pelēks Platinum 584
Pelēks Hurricane
Melns Perla Nera 584
Zils Encre 584
Zils Celebes 584

PAPILDUS APRĪKOJUMS
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DROŠĪBA
Night Vision kamera – – – – 1 613
Safety pack: Active Safety Brake (AEBS3), 
joslas saglabāšanas palīgsistēma LKA, ātruma 
ierobežojuma informācija (SLI/ISA), Kruīza 
kontrole ar ātruma ierobežotāju, automātiskie 
priekšējie lukturi, automātiskie priekšējie tīrītāji

– – – –

Safety Plus Pack - Active Safety Brake (AEBS3), 
tālo gaismu palīgsistēma (HBA), 3. līmeņa 
brīdinājuma sistēma par vadītāja uzmanību 
(DAA3), Joslas saglabāšanas palīgsistēma (LKA), 
aktīvā aklās zonas noteikšanas sistēma (ABSD), 
ātruma ierobežojuma informācija (ETSR), Kruīza 
kontrole ar ātruma ierobežotāju, automātiskie 
priekšējie lukturi, automātiskie priekšējie tīrītāji

– – – – –

Drive Assist Pack: Dinamiskā kruīza kontroles 
sistēma (ACC Stop&Go), joslas saglabāšanas 
palīgsistēma (LPA)

534 – – – –

DRIVE ASSIST PLUS PACK: Drive Asist pack 
un Active Safety Brake (AEBS3), automātiskie 
priekšējie lukturi, automātiskie priekšējie tīrītāji, 
tālo gaismu palīgsistēma HBA, 3. līmeņa 
brīdinājuma sistēma par vadītāja uzmanību 
DAA3, aktīvā aklās zonas noteikšanas sistēma 
ABSD, ātruma ierobežojuma informācija (ETSR)

– – 1109

Aizmugurējie parkošanās sensori – – – – –
Palīgsist. autom. novietošanai stāvvietā sensori 
priekšā un aizmug. + 180° atpakaļskata kamera 393 –

Palīgsist. autom. novietošanai stāvvietā sensori 
priekšā, atpakaļskata un priekšējā kamera ar 
360° skatu, Full Park Assist: autom. palīgsist. 
autom. novietošanai stāvvietā paralēli un 
perpendikulāri ietvei (pilnīgi automātiska)

1 179 655 494

Centrālā atslēga ar tālvadību, automātiski 
noslēdzas brauciena laikā (sākot ar 10km/ h)
Papildu bloķēšana, bērnu drošības slēdzene 70
Rūpnīca drošības sist., bērnu drošības slēdzene – – 453
KOMFORTS
Bezatslēgas piekļuves un iedarbināšanas sistēma 
+ brīvroku aizmugures apakšējais vāks (el. 
bagāžas nodalījuma atvēršana ar kājas sensoru)

– – 453

Bezatslēgas atvēršanas un iedarbināšanas 
sistēma (Keyless Open&Go) 373 – – –

El. vadāmi un apsild. durvju spoguļi ar LED sānu 
indikatoriem, el. nolokāmi ar ārējo palīgapgaism., 
aktīvo aklās zonas noteikš. indikat.

– – – –
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El. vadāmi un apsildāmi durvju spoguļi 
(elektrohromatisks) ar LED sānu indikat., el. 
nolokāmi ar ārējo palīgapgaismojumu, saistīti ar 
atpakaļgaitas pārnesumu un aktīvo aklās zonas 
noteikšanas indikatoru

– – – – –

Elektroniski nolokāmi sānu spoguļi –
Elektroniski vadāmi priekšējie un aizmug. logi
Priekš. vējstikls ar apsildi (priekš. vējstikla apakšējā 
daļa un vadītāja puse). Nav pieejami ar BlueHDi 130. 70

Apsildāmi priekš. sēdekļi (tikai ar auduma apdari) 242 – – – –
Elektroniski regulējams jostas vietas balsts (tikai 
ar 72FR, 72FX, 74FR, 74FX) – – – – –

El. reg. jostas vietas balsts, sēdekļa spilvena reg. – – –
Apsildāmi priekš. sēdekļi, el. reg. jostas vietas 
balsts, sēdekļa spilvena reg. (nav pieejams ar 
71FX, 76FH, 76FJ)

– – 504 201

Priekš. sēdekļu el. reg. (vadītājam ar atmiņas 
funkc.), priekš. sēdekļu masāžas funkcija., 
apsildāmi priekš. sēdekļi, el. reg. jostas vietas 
balsts, sēdekļa spilvena reg. (tikai kopā ar ādas 
apdarei NAPPA/ALCANTARA).

– – – – 1 078

Elektrohromatisks atpakaļskata spogulis – –
Bez rāmja atpakaļskata spog. (pašaptumšojošs) – – – –
E-tālvadības pults: akumulatora uzlādes 
kontrole, salona apsilde vai dzesēšana, kontrole 
ar mobilo tālruni

– –

Papildu apsildes ierīce, vadība ar tālvadības pulti 
(pieejams tikai dīzeļdzinējiem) 877

Divu zonu automātiskā klimata kontroles iekārta
AUDIO UN KOMUNIKĀCIJA
2 USB ligzdas otrai sēdekļu rindai – – – – –
RCC A2*: DAB Radio ar 8” krāsainu skārienekrānu – – – –
NAC B3*: savienotā 3D navigācija, radio, MP3, 8” 
skārienekrāna, daudzfunkcionālā stūre 1 058 – – – –

NAC B3*: savienotā 3D navigācija, DAB radio, 
MP3, 8” skārienekrāna, daudzfunkcionālā stūre – 1058 – – – –

NAC B3*: savienotā 3D navigācija, radio, MP3, 
10” skārienekrāna, daudzfunkcionālā stūre – – – – –

NAC B3*: savienotā 3D navigācija, DAB radio, 
MP3, 10” skārienekrāna, daudzfunkcionālā stūre – – – 105

Bezvadu viedtālruņa uzlādes sistēma 126
FOCAL Premium HiFi sistēma – – – 655
ĀRPUSE
Tonēti stikli (no B statnes) – –
Halogēna lukturi – –
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LED dienas gaismas lukturi + LED aizmug. lukturi – – – –
Full LED lukturi + 3D LED aizmugurējie lukturi 1179
Elektroniski darbināma stikla jumta lūka – – – 957
SALONS
Tumši tonēti aizmugures stikli 272 272
Tumši griesti – – – –
Allure grīdas paklāji – – – –
GT Line / GT grīdas paklāji – – – –
Ar “Carbon Decor“ apdares līstēm durvju panelī 
un vadības panelī. –

“Zebrano“ koka apdares līstes vadības panelim 
un durvju panelim. – – – – –

APDARE
Tumša tekstila salona apdare LOSANGE – – – –
Tumša TEP/tekstila salona apdare BRUMEO – – – –
Melns ādas sēdekļi Claudia Mistral – – – 1411 – –
Viegla ādas salona apdare Claudia Guérande – – – 1411 – –
Tumša TEP/tekstila salona apdare BELOMKA – – – –
MISTRAL melna āda/tekstils – – – – –
Alcantara salons GREVAL – – – – –
Melns pilnas ādas salons Nappa (tikai kopā 
ar WABR) – – – – 1764

Sarkans pilnas ādas salons Nappa (tikai kopā 
ar WABR) – – – – 2067

CITS APRĪKOJUMS
Noņemams lodveida šarnīrs 1 008
Braukšanas režīma izvēle (aktīvās piekares 
kontrole). Pieejams tikai ar 180hp PureTech / 
225hp PureTech dzinējiem

– – – – 1008

3,7 kW vienfāzes lādētājs (tikai hybrid versijā)
7,4 kW vienfāzes lādētājs (tikai hybrid versijā) 594
RIEPAS, DISKI
16” lietie diski BANDON** (215/60 R16) 
(Pieejams tikai ar PureTech 180 dzinējiem) – – – –

16” lietie diski CYPRESS** (215/60 R16) (Pieejams 
tikai ar BlueHDI 130 / PureTech 130 dzin.) – – – –

16” lietie diski BANDON** (215/60 R16)*** 
(Pieejams tikai ar PureTech 180 dzinējiem) 20 – – – –

16” lietie diski CYPRESS** (215/60 R16)*** 
(Pieejams ar BlueHDI 130 / PureTech 130 dzinējiem). 20 – – – –
17” lietie diski MERION** Bi-ton (215/55 R17) – – – –
17” lietie diski MERION** Bi-ton (215/55 R17)*** – – 20 – –
18” lietie diski SPERONE** Bi-ton (235/45 R18) – – – – –
18” lietie diski SPERONE** Bi-ton (235/45 R18)*** – – – – 20 –
19” lietie diski AUGUSTA** Bi-ton (235/40 R19) – – – – –
19” lietie diski AUGUSTA** Bi-ton (235/40 R19)*** – – – – – 20

Balts Banquise (WPPO) Melns Perla Nera (9VM0) Zils Encre (KUM0) Pelēks Platinum (VLM0) Pelēks Hurricane (9GP0)

Balts Nacré (N9M6) Pelēks Artense (F4M0) Smilšukrāsa Smart (KLM0) Zils Celebes (SYM0)


