PEUGEOT 508 PSE
CENIK VOZIL, OPCIJSKE OPREME IN
TEHNIČNE LASTNOSTI

Veljavnost od 05.10.2022
Proizvodnja: DECEMBER 2022 in dalje

V4

Proizvajalec: Automobiles Peugeot, Francija. Generalni uvoznik in distributer: P Automobil Import d.o.o.,
član skupine Emil Frey, Baragova 7E, 1000 Ljubljana, www.peugeot.si

PEUGEOT 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED

Maloprodajna cena z DDV (€)
Veljavnost od 05.10.2022

kW / KM

Standard

Menjalnik

508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED (PSE)

264 / 360

EURO 6.4

Samodejni 8 stopenjski e-EAT8

70.340,00

264 / 360

EURO 6.4

Samodejni 8 stopenjski e-EAT8

71.840,00

508 LIMUZINA
508 PSE HYbrid 360 FWD e-EAT8 (AWD)
508 SW
508 SW PSE HYbrid 360 FWD e-EAT8 (AWD)

Stroški transporta in priprave vozila so vključeni v maloprodajno ceno vozila.
AWD - hibridni pogon na vsa 4 kolesa
EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) - samodejni 8 stopenjski menjalnik
PSE (Peugeot Sport Engineered)

508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED
ESP - sistem za nadzor stabilnosti
ASR - sistemom za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles
Peugeot i-Cockpit - 12,3'' digitalna instrumentna plošča
Indirektni nadzor tlaka v pnevmatikah
Daljinsko in centralno zaklepanje vozila (2 x daljinec)
Samodejno zaklepanje vozila ob speljevanju
6 varnostnih zračni blazin
Varnostni pasovi spredaj s pirotehničnim vložkom,
Natezalnik in omejitev zateznega učinka
Varnostni pasovi zadaj s natezalnikom in omejitvijo zateznega učinka
Zvok pri 100% električni vožnji
Sistem za nadzor trajanja vožnje in varnostno opozorilo ob prekoračitvi časa
Alarmna naprava
Paket Varnost PLUS
- Samodejni preklop med dolgimi in kratkimi lučmi
- Prepoznavanje prometnih znakov (razširjeno)
- omejitev hitrosti
- enosmerna ulica
- STOP znak
- prepoved prehitevanja
- konec prepovedi prehitevanja
- Nadzor nepozornosti voznika
- Nadzor voznega pasu in korekcija smeri
- Samodejni vklop dnevnih luči
- Samodejno zaviranje v sili Active Saftey Break (AEBS3 - video + radar)
- Senzor za dež in samodejni brisalniki
Električna parkirna zavora
2 x ISOFIX pripetja na zadnji sedežni klopi
Samodejna dvopodročna klimatska naprava
Brezžično indukcijsko polnjenje telefona
Ambientalna osvetlitev notranjosti LED
- Modra osvetlitev na stranskih vratih
Notranja stropna osvetlitev z LED lučkami
Osvetlitev predala pred sovoznikom
Osvetlitev prtljažnega prostora
Osvetlitev v predelu pod sredinsko konzolo
Prednji žarometi FULL LED
Zadnje luči LED 3D z funkcijo ARS (samodejna spremenljiva svetilnost)
LED smerniki
Funkcije prednjih žarometov - Follow me Home
Sistem za nočni vid NIGHT VISION
Električna in ogrevana stranska vzvratna ogledala
Električno zložljiva stranska vzvratna ogledala z elektrokromatskim steklom
Stranska ogledala v barvi Črna Briliant Perla Nera
Ponastavitev kota stranskega ogledala ob vzvratni prestavi
Senzor za merjenje zunanje temperature v stranskih ogledalih
Osvetlitev v stranskih ogledalih ob odklepanju vozila LED
Elektrokromatsko notranje vzvratno ogledalo brez okvirja
Notranjost v kombinaciji črnega usnja Sellier / alkantare GT z zelenimi vstavki
Notranje obloge na armaturni plošči in vratih iz lesa

Tepihi z zelenimi vstavki
Počivalo za nogo in pedalke iz aluminija
Zaščita pragov iz aluminija z napisom PEUGEOT SPORT ENGINEERED
Naslon za roko in odprtina za prevoz smuči na zadnji sedežni klopi
Temnjena stranska stekla in zadnje steklo
Navigacijska naprava NAC s 10 palčnim ekranom na dotik (resolucija HD)
- Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
- 2 x USB (1 x podatki, 1 x samo polnjenje) in 1 x AUX priključek
- DAB+ radijski sprejemnik
- FM / DAB antena
- Funkcija Mirror Screen
Gumb za izbiro načina vožnje (100% Elektrika / Hybrid / Confort / Sport / 4WD)
Parkirni senzorji spredaj in zadaj s grafičnim prikazom
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji + kamera na sprednjem delu (HD)
Prostoročni vstop (vsa 4 vrata + prtljažnik) in zagon vozila s pomočjo gumba
Volanski obroč iz perforiranega usnja in zelenimi vstavki
Obloga stropa GEDE Mistral črna
Paket sport
- Dinamične funkcije vozila (paket Driver Sport)
- Spremenjena odzivnost pedala za plin in volanskega obroča
- Zvočni ambient in animacijo na zaslonu
Senzor za kakovost zraka v kabini (AQS)
Antialergen filter cvetnega prahu v potniški kabini
Obroba stranskih stekel v barvi Črna Briliant Perla Nera
Varnostni vijaki na platiščih
Sistem za nadzor mrtvega kota (opozorilo v stranskem ogledalu)
Peugeot Connect Box
Toplotno predgretje kabine - WEBASTO
Motorizirana prtljažna vrata (brez možnosti prostoročnega odpiranja)
Voznikov in sovoznikov sedež
- Električno nastavljiv voznikov in sovoznikov sedež AGR (8 smeri)
- Ogrevanje sedežev
- 2 spomina nastavitve sedeža
- Masažna funkcija
- Ročna nastavitev dolžine sedalnega dela
- Sredinski naslon
2 x USB priključek za polnjenje naprav v drugi vrsti sedežev
Paket Pomoč Vozniku Plus
- Aktivni tempomat s funkcijo STOP&GO
- Aktivni sistem za vožnjo po voznem pasu
- Pogled 360o okoli vozila
Aktivno vzmetenje AMVAR
Hi Fi sistem FOCAL (8 zvočnikov + nizkotonec + centralni zvočnik)
20'' ALU platišča 'EXXAR' Diamantee + komplet za popravilo pnevmatike
Priključek za električno polnjenje zadaj na levi strani vozila s pokrovom
Odprtina za polnjenje goriva zadaj na desni strani
Vzdolžni strešni nosilci v barvi Črna briliant (samo SW)
Priključni kabel za polnjenje CCS TYPE T2/EF - 220 V
Vgrajeni serijski polnilnik 3,7 kW

PEUGEOT 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED
Maloprodajna
Veljavnost od 05.10.2022

Opombe

Koda

cena
brez DDV (€)

PEUGEOT 508 SPORT ENGINEERED
Ogrevan spodnji del vetrobranskega stekla
Vgrajen enofazni polnilnik 7,4 kW v vozilo (omogoča hitrejše polnjenje)
Panoramsko stekleno strešno okno z možnostjo odpiranja
Brez nalepk na stranskih krilcih (spredaj in zadaj stransko spodaj)
Kovinska barva - Črna Perla Nera
Posebna barva Bela Nacre
Kovinska barva - Siva Selenium
PEUGEOT 508 SW SPORT ENGINEERED
Ogrevan spodnji del vetrobranskega stekla
Vgrajen enofazni polnilnik 7,4 kW v vozilo (omogoča hitrejše polnjenje)
Panoramsko stekleno strešno okno z možnostjo odpiranja
Brez nalepk na stranskih krilcih (spredaj in zadaj stransko spodaj)
Kovinska barva - Črna Perla Nera
Posebna barva Bela Nacre
Kovinska barva - Siva Selenium

Maloprodajna
cena z DDV (€)

LW02
LZ02
TC07
XI00
9VM0
N9M6
LDM0

163,93
204,92
819,67
BREZPLAČNO
360,66
532,79
BREZPLAČNO

200,00
250,00
1.000,00
BREZPLAČNO
440,00
650,00
BREZPLAČNO

LW02
LZ02
TC07
XI00
9VM0
N9M6
LDM0

163,93
204,92
819,67
BREZPLAČNO
360,66
532,79
BREZPLAČNO

200,00
250,00
1.000,00
BREZPLAČNO
440,00
650,00
BREZPLAČNO

XI00

i-Cockpit® ekskluzivno za PEUGEOT SPORT ENGINEERED

PEUGEOT 508 PSE
BARVE in NOTRANJOSTI
Kovinske barve

• = Serijsko

Notranjost v kombinaciji črnega usnja Sellier / alkantare
GT z zelenimi vstavki
O = Opcijsko

Bela Nacre

PSE

Siva Selenium

NOTRANJOST

Črna Perla Nera
NIVO
OPREMLJENOSTI

Posebna barva

KODA

9VM0

LDM0

N9M6

GPFX

O

•

O

PEUGEOT 508
BARVE ZUNANJOSTI

9VM0 - ČRNA PERLA NERA

LDM0 - SIVA SELENIUM

N9M6 - BELA NACRE

PEUGEOT 508 SW
BARVE ZUNANJOSTI

9VM0 - ČRNA PERLA NERA

LDM0 - SIVA SELENIUM

N9M6 - BELA NACRE

PEUGEOT 508 PSE
TEHNIČNI PODATKI - HYbrid

508 HYBRID 360
e-EAT8
Zunanje

Dolžina (m)

4,75

dimenzije

Širina (m)

1,86

Višina vozila pripravljenega za vožnjo

1,41
2,8

Medosovinska razdalja (m)
Previs prednji/zadnji (m)
Notranje
dimenzije

0,950 / 1,000
5

Število sedežnih mest
Najmanjša prostornina prtljažnika (L VDA)

487

največja prostornina prtljažnika (L VDA)

1537

Mase in

Masa praznega vozila, uključujoč voznika (75 kg) (kg)

1964

nosilnosti

Največa dovoljena masa vozila (kg)

2340

Največa dovoljena masa zaviranega priklopnika (kg)

1260

Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)

3600

Bencinski motor

Število cilindrov / razpored

4 v liniji

Število ventilov na cilinder

4

Največja moč kW CEE/KM DIN pri številu vrtljajev/min

147/200 pri 6000

Največji navor v Nm CEE pri številu vrtljajev /min

300 Nm pri 3000

Norma o zaščiti okolja
Način ubrizgavanja
Električni motor
spredaj in zadaj

1598

Prostornina (cm3)

Največja moč motorjev v kW CEE/KM DIN pri številu obratov/min

Največji NAVOR v Nm CEE pri številu vrtljajev /min

Euro 6.4
Indirektni multipoint
81 kW / 110 pri 2500 (spredaj)
83 kW / 113 pri 14.000 (zadaj)
320 Nm (med 500 do 2500 vrt) spredaj
166 Nm (med 0 do 4.760 vrt) zadaj
45

Domet v km WLTP
Hibridni motor

Skupna moč hibridnega sklopa (kW CEE)

265 / 360
520

Največji NAVOR hibridnega sklopa (Nm CEE)
Baterije

Tip / kapaciteta baterije (kWh) / moč baterije (kW)
Polnilnik vgrajen v vozilo (serijsko / opcijsko)

Lithium - Ion / 11,5 / 117
3,7 kW 1-fazni (serijski) / 7,4 kW 1-fazni (opcija)

Zmogljivosti,

250

Največja hitrost (način Sport) (km/h)
izpusti in poraba Največja hitrost (način Elektrika) (km/h)
goriva
0 - 100 Km/h (s) samo voznik

135
5,2
24,5

1000 m pospešek z mesta (s) samo voznik

Bencin

Tip goriva

43

kapaciteta rezervoarja (l)

2,03

Mešana vožnja (l/100 km) WLTP (l/100km)

42

Izpust CO2 mešana vožnja (g/km) WLTP (L/100km) - Hybrid
Menjalnik

Tip

Samodejni e-EAT8
8

Število prestav
Kolesa

Gume
Rezervno kolo

245/35 R20 Michelin Pilot Sport 4S
Komplet za popravilo predrte pnevmatike

* Podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki na homologacijskem kartončku dotičnega vozila.

PEUGEOT 508 SW PSE
TEHNIČNI PODATKI - HYbrid

508 SW HYBRID 360
e-EAT8
Zunanje

Dolžina (m)

4,79

dimenzije

Širina (m)

1,86

Višina vozila pripravljenega za vožnjo

1,42
2,8

Medosovinska razdalja (m)
Previs prednji/zadnji (m)

0,950 / 1,040

Notranje

Število sedežnih mest

dimenzije

Najmanjša prostornina prtljažnika (L VDA)

530

največja prostornina prtljažnika (L VDA)

1780

5

Mase in

Masa praznega vozila, uključujoč voznika (75 kg) (kg)

1988

nosilnosti

Največa dovoljena masa vozila (kg)

2360

Največa dovoljena masa zaviranega priklopnika (kg)

1270

Največja dovoljena masa skupine vozil (kg)

3630

Bencinski motor

Število cilindrov / razpored

4 v liniji

Število ventilov na cilinder

4

Največja moč kW CEE/KM DIN pri številu vrtljajev/min

147/200 pri 6000

Največji navor v Nm CEE pri številu vrtljajev /min

300 Nm pri 3000

Norma o zaščiti okolja
Način ubrizgavanja
Električni motor
spredaj in zadaj

1598

Prostornina (cm3)

Največja moč motorjev v kW CEE/KM DIN pri številu obratov/min

Največji NAVOR v Nm CEE pri številu vrtljajev /min

Euro 6.4
Indirektni multipoint
81 kW / 110 pri 2500 (spredaj)
83 kW / 113 pri 14.000 (zadaj)
320 Nm (med 500 do 2500 vrt) spredaj
166 Nm (med 0 do 4.760 vrt) zadaj
45

Domet v km WLTP
Hibridni motor

Skupna moč hibridnega sklopa (kW CEE)

265 / 360
520

Največji NAVOR hibridnega sklopa (Nm CEE)
Baterije

Tip / kapaciteta baterije (kWh) / moč baterije (kW)
Polnilnik vgrajen v vozilo (serijsko / opcijsko)

Lithium - Ion / 11,5 / 117
3,7 kW 1-fazni (serijski) / 7,4 kW 1-fazni (opcija)

Zmogljivosti,

250

Največja hitrost (način Sport) (km/h)
izpusti in poraba Največja hitrost (način Elektrika) (km/h)
goriva
0 - 100 Km/h (s) samo voznik

135
5,2
24,5

1000 m pospešek z mesta (s) samo voznik

Bencin

Tip goriva

43

Kapaciteta rezervoarja (l)

2,03

Mešana vožnja (l/100 km) WLTP (l/100km)

42

Izpust CO2 mešana vožnja (g/km) WLTP (L/100km) - Hybrid
Menjalnik

Tip

Samodejni e-EAT8
8

Število prestav
Kolesa

Gume
Rezervno kolo

245/35 R20 Michelin Pilot Sport 4S
Komplet za popravilo predrte pnevmatike

* Podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki na homologacijskem kartončku dotičnega vozila.

PEUGEOT 508 PSE
DIMENZIJE

PEUGEOT 508 PSE
VOLUMEN PRTLJAŽNIKA

PEUGEOT 508 PSE
CENIK STORITEV FLEXCARE
FLEXCARE JAMSTVO*
km

36 mesecev

48 mesecev

60 mesecev

20.000

230 €

450 €

570 €

40.000

430 €

720 €

900 €

60.000

650 €

1.030 €

1.280 €

1.350 €

1.700 €

80.000

890 €

100.000

1.200 €

1.770 €

2.250 €

120.000

1.520 €

2.200 €

2.770 €

140.000

1.950 €

2.750 €

3.460 €

160.000

2.310 €

3.230 €

4.050 €

180.000

2.750 €

3.800 €

4.770 €

200.000

3.300 €

4.450 €

5.550 €

FLEXCARE OSNOVNI SERVIS BREZ JAMSTVA*
km
36 mesecev

48 mesecev

60 mesecev

40.000

1.010 €

1.630 €

2.030 €

60.000

1.500 €

2.120 €

2.500 €

80.000

1.900 €

2.500 €

2.950 €

100.000

2.330 €

2.940 €

3.500 €

120.000

3.220 €

3.830 €

4.240 €

140.000

3.880 €

4.420 €

5.000 €

160.000

4.710 €

5.240 €

5.820 €

180.000

5.700 €

6.240 €

6.900 €

200.000

6.700 €

7.300 €

8.050 €

FLEXCARE OSNOVNI SERVIS Z JAMSTVOM*
km
36 mesecev

48 mesecev

60 mesecev

40.000

1.450 €

2.330 €

2.900 €

60.000

2.150 €

3.040 €

3.550 €

80.000

2.700 €

3.580 €

4.200 €

100.000

3.330 €

4.200 €

5.000 €

120.000

4.600 €

5.480 €

6.050 €

140.000

5.550 €

6.320 €

7.150 €

160.000

6.730 €

7.490 €

8.300 €

180.000

8.150 €

8.900 €

9.850 €

200.000

9.590 €

10.450 €

11.490 €

48 mesecev

60 mesecev

2.570 €
3.500 €
4.310 €
5.350 €
7.000 €
8.280 €
9.950 €
12.170 €
13.900 €

3.220 €
4.120 €
5.150 €
6.450 €
7.990 €
9.550 €
11.400 €
13.900 €
15.800 €

FLEXCARE RAZŠIRJENI SERVIS*
km
36 mesecev
40.000
1.650 €
60.000
2.510 €
80.000
3.280 €
100.000
4.220 €
120.000
5.770 €
140.000
7.050 €
160.000
8.620 €
180.000
10.600 €
200.000
12.250 €

FLEXCARE JAMSTVO vključuje tudi storitve Peugeot Assistance in asistenco ob izpraznitvi pogonske baterije.
FLEXCARE OSNOVNI SERVIS BREZ JAMSTVA vključuje redne vzdrževalne servise ter asistenco in certifikat za pogonsko baterijo.
FLEXCARE OSNOVNI SERVIS Z JAMSTVOM poleg FLEXCARE JAMSTVA vključuje še FLEXCARE OSNOVI SERVIS BREZ JAMSTVA.
FLEXCARE RAZŠIRJENI SERVIS poleg FLEXCARE OSNOVNEGA SERVISA vključuje tudi zamenjavo obrabnih delov.
Opomba: * Obdobje trajanja pogodbe, predstavljeno v mesecih, že vključuje dvoletno pogodbeno garancijo. Cene že vključujejo 22% DDV. Cene in opisi
so informativne narave. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in opisov brez predhodne najave. Podrobnejše informacije o STORITVI FLEXCARE
so na voljo pri pooblaščenih serviserjih Peugeot.

www.peugeot.si

Velja od: 01. 05. 2020

MREŽA IN STORITVE
Ko izberete vozilo peugeot , hkrati izberete tudi razvejano mrežo pooblaščenih prodajalcev, v kateri vam visoka stopnja profesionalnosti, zmogljivost
opreme in kakovost storitev zagotavljajo kar največje zadovoljstvo. Tako boste vedno prepričani, da ste se obrnili na strokovnjaka za vozila Peugeot
ki vam bo prisluhnil, razumel vaše zahteve in jih uspešno izpolnil. Kaj bi vas lažje prepričalo, da se odločite za dolgoročno sodelovanje?

ZA VAŠO BREZSKRBNOST

PEUGEOT ASSISTANCE
V primeru okvare vozila,
prodanega v Sloveniji, ki se
pripeti na področju Slovenije,
Evropske Unije ali ene od
naslednjih držav: Švice,
Bolgarije, Romunije,
Makedonije, Monaka,
Norveške, San Marina,
Gibraltarja, Islandije, Izraela,
Azorskih otokov, Madeire,
Andore, Liechtensteina in
Turčije, bodo uporabniki
poleg storitev vleke in
popravila, omenjenih v
garancijski pogodbi, lahko
koristili tudi dodatno storitev
prevoza in/ali prenočišča,
pod pogojem, da pokličejo
na brezplačno telefonsko
številko PEUGEOT
ASSISTANCE 080-1-307 (na
območju Slovenije) ali, če se
nahajajo v tujini, na številko
+386-1-2004-260, vsak dan,
24 ur na dan.

PEUGEOT STORITVE
OPTIWAY
Jamstvo, osnovni servis in
razširjeni servis so paketi
prilagojeni posameznim
uporabnikom, ki jim
omogočajo brezskrbno
vožnjo. V odvisnsoti od vrste
pogodbe obsega od pomoči
na cesti do popravila vozila,
od zamenjave obrabnih
delov do vzdrževanja. Sami
izberete le obseg posegov na
vašem vozilu in vedno
pridobite Peugeotovo
garancijo kakovosti. Pred
vami se odpre svobodni
prostor brez omejitev.

BUTIK PEUGEOT
Celovita ponudba dodatne
opreme in originalne opreme
Peugeot , ki je zasnovana
posebej za vaše vozilo.
Oglejte si tudi katalog, v
katerem so predstavljeni
Peugeotovi izdelki in dodatna
oprema z znakom Peugeot in
jih izberite zase…ali za darilo.
Izbor originalnih
nadomestnih delov Peugeot .
Kakovost , varnost in
zanesljivost je zajamčena, saj
je zaradi vaše varnosti vsak
originalni peugeotov
nadomestni del testiran in
strogo preverjen. Nadomestni
deli in delo, ki je bilo
opravljeno v servisni mreži
Peugeot, imajo enoletno
jamstvo.

GARANCIJA PEUGEOT(I)
Pri Peugeotu je kakovost
tudi stanje duha:
prednosti v mreži
njegovih prodajalcev in
serviserjev, splošna –
pogodbena dvoletna
garancija, 2-letna
garancija na barvo in 12letna garancija proti
prerjavenju karoserije(I).
PEUGEOT INTERNET
Poiščite Peugeotove
spletne strani na
internetu, vtipkajte
naslov:
http://www.peugeot .si
Mednarodna spletna
stran je dostopna tudi
neposredno:
http://www.peugeot.com

*5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in jamstvo OPTIWAY za 3. , 4. in 5. leto ali 100 000 km, karkoli se zgodi prej in velja s
Peugeot financiranjem.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
prometa prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Več informacij o porabi goriva je na voljo na strani s tehničnimi podatki. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih
najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2 zunanjega zraka, ki ga lahko pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani
www.peugeot.si
Slike naj služijo le za orientacijo, saj tisk ne more poustvariti dejanskih barv vozil in sedežnih prevlek.

POOBLAŠČENI PRODAJALEC PEUGEOT VOZIL :

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene redne cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Podrobne
informacije o cenah in ponudbi, dobite pri pooblaščenih trgovcih Peugeot. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov,
zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah brez predhodnega obvestila.

