
PEUGEOT 508 SW



PEUGEOT je že 210 let zvest francoski proizvodni tradiciji kakovosti 

in inovativnosti. Dandanes PEUGEOT usmerja vso svojo energijo v 

izdelavo vozil z elegantno oblikovno zasnovo, ki vožnjo spremenijo v 

stimulacijo za vse čute. Ergonomija, materiali, povezljivost ... Vsaka 

najmanjša podrobnost je bila natančno premišljena, da bi vam lahko 

nudili še bolj intuitivne vozniške izkušnje. Bolj kot karkoli drugega, 

vam želimo nuditi svobodo izbire, kajti ljudje so od nekdaj bili in 

vedno bodo v središču naše pozornosti.  
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OBLIKOVNA ZASNOVA
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Aerodinamična oblika karoserije tipa "shooting brake" PEUGEOT 508 SW daje vozilu podolgovat videz z napetimi linijami. Njegove oblikovne 

poteze so čiste, preproste in idealno uravnovešene. S profila pa se nam razkrijejo atletske in izklesane linije, ki se tesno prilegajo zgradbi in  

segajo neprekinjeno vse do izbočenih blatnikov. S svojimi odločnimi in izklesanimi slogovnimi potezami, napetimi linijami in izrazno okrasno 

masko s kromanim vzorcem šahovnice, ki jo obdajajo žarometi Full LED* in dnevne luči je PEUGEOT 508 SW videti kot moderno in elegantno 

vozilo, ki pa je hkrati tudi prostorno in atletsko naravnano.

RADI KA LE N KARAVAN 

Vaš pogled nemudoma pritegneta zverinska moč in eleganca vozila PEUGEOT 508 SW. Čeprav je bil zasnovan po navdihu kupejev, se ponaša  

z enako elegantnimi in športnimi stilskimi linijami in hkrati ohranja velike prostorske zmogljivosti karavanov visokega segmenta. Od čisto prvih 

konceptnih orisov* dalje so oblikovalci stremeli za optimalnimi razmerji, ki so jim uspela s pomočjo inovativnih tehnoloških prelomnic. 

*Serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke.*Skice.



Prek zadnjega dela se razteza okrasna letev v svetleče črni barvi, ki izpostavi tridimenzionalne luči 3D Full LED* v treh PEUGEOT levjih krem-

pljih, ki ob zaklepanju in odklepanju vrat na povsem izviren način zasvetijo. Njihova svetilna jakost se samodejno prilagaja zunanjim pogojem, 

s čimer vam zagotavlja še boljšo vidljivost. 
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M OČ N A  SVETLOBA 
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Za še več vizualnega udobja tako podnevi kot ponoči poskrbi PEUGEOT oblikovno prepoznavna osvetlitev*, ki jo sestavljajo žarometi Full LED  

s samodejno nastavitvijo višine svetlobnega snopa**, prednji smerni kazalniki LED in luči za osvetlitev v ovinku. Ves čas boste dobro videli in bili 

dobro videni, kar vam zagotavlja optimalno varnost.

*Serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke.
*Serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke. 
**Funkcija samodejno nastavi višino luči glede na obremenitev vozila, da ne ovirajo ostalih udeležencev v prometu. 



Vabimo vas, da se intenzivno naužijete lepot pokrajine, skozi katero se vozite.  Pomično strešno okno* ponuja vsem potnikom, tudi tistim na 

zadnjih sedežih, širokokotni razgled nad okolico in izjemno osvetljenost. Senčnik, ki se ujema z oblogo stropa, vas ščiti pred soncem, ko  

postane prevroče ali kadar si želite ustvariti bolj umirjen ambient.  
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ODL IČNOST  V  VSEH PODROBNOST IH Š I ROKO ODP RT  V  SVET
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Elegantna vrata brez okvira prispevajo k izčiščeni zasnovi vozila PEUGEOT 508 SW ter poudarijo dolgo in nizko obliko karoserije. Oblikovalci so 

združili vse svoje strokovno znanje ter poskrbeli za brezkompromisno estetiko in kakovost: ravnovesje razmerij, končna obdelava in naleganje  

spojev se ponašajo z brezhibno natančnostjo, tako da vsaka najmanjša podrobnost prispeva svoje k popolnosti.

*Na voljo za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.



NOVI  PEUGEOT 508  SW HYBRID
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P REPOZN AVNI  S IMBOL I  

1 5

Izklesana oblika karoserije novega PEUGEOT 508 SW HYBRID je enaka kot pri modelih z notranjim zgorevanjem in ponuja povsem enako  

prostornino v potniški kabini, kot tudi v prtljažniku*. Posebna ploščica "HYBRID" z dikroičnim odsevom na prtljažnih vratih in prednjih blatnikih nas 

opominja, da je opremljen s priključno hibridno tehnologijo. Za lažji dostop do območij z omejenim prometnim režimom se med vožnjo v načinu 

Electric na vrhu vetrobranskega stekla samodejno vklopi dioda LED sinje modre barve, ki je vidna tudi od zunaj.  

*Prostornina prtljažnika nad podom.
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Sedite v moderno in prefinjeno okolje vozila PEUGEOT 508 SW. S plemenitimi in brezčasnimi materiali obdano notranjost novega vozila 

PEUGEOT 508 SW HYBRID GT krasi ekskluzivno oblazinjenje iz materiala Alcantara® v sivi barvi Greval*.

E D IN STVE NI  PEUGEOT i -COCKP IT®
Preizkusite okretno in vizionarsko voznikovo mesto s kompaktnim volanom, digitalno ploščo v višini oči, ki jo je možno nastaviti po meri in  

z 10-palčnim zaslonom na dotik HD* s kapacitivno tehnologijo. Sedite na voznikovo mesto PEUGEOT  i-COCKPIT® vašega novega vozila  

PEUGEOT 508 SW HYBRID, ki je v celoti posvečen priključnemu hibridu. Poti lahko optimalno prilagodite svojim potrebam po zaslugi raznih 

načinov vožnje**, regenerativnega zaviranja*** in posebnih informacij o delovanju pogonskega sklopa, ki se vam sproti prikazujejo. 

*Serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**Electric, Sport, Hybrid ali Confort, odvisno od opreme. 
***Funkcija "Brake" upočasni hitrost vozila z enim samim potegom prestavne ročice nazaj in brez pritiska na zavorni pedal. Deluje kot zavora motorja in hkrati omogoča polnjenje baterije. *Ekskluzivno na voljo za novi PEUGEOT 508 SW HYBRID GT.
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Razvili smo posebne storitve, ki vam bodo omogočile še bolj enostavno e-mobilnost. S svojim novim vozilom PEUGEOT 508 SW HYBRID  

lahko komunicirate na daljavo kar prek pametnega telefona, da preverite njegovo stopnjo napolnjenosti in preostali doseg. Polnjenje* pa lahko 

upravljate in načrtujete v aplikaciji MyPeugeot® ali prek 10-palčnega zaslona na dotik HD. Če si želite privoščiti še več udobja, pa lahko še pred 

vstopom v vozilo sprogramirate predhodno segrevanje ali hlajenje potniškega prostora. 

VSESTRANSKA RABA IN  ED INSTVENI  OBČUTK I  STORI TVE  ZA  ELEKTR I Č NO VOŽNJO 

Naužijte se edinstvenih občutkov v vožnji v načinu Electric ob takojšnji odzivnosti motorja in neverjetno neslišnem delovanju. Predajte se  

brezmejnim užitkom v načinu pogona na notranje zgorevanje ali električno energijo glede na vaše potrebe ali želje. Vsestransko uporabni novi 

PEUGEOT 508 SW HYBRID vam nudi možnost svobodnega gibanja po mestu, tudi po tistih predelih, kjer so uvedene omejitve prometnega  

režima po zaslugi kar 52 km dosega po preizkusnem postopku WLTP* v električnem načinu, in to brez nobenih emisij CO2 med vožnjo. 

*Doseg v električnem načinu znaša od 47 do 52 km WLTP (od 59 do 63 km NEDC), odvisno od opcij in druge opreme. Doseg baterije se lahko spreminja glede na dejanske pogoje 
uporabe (vremenske razmere, stil vožnje ...). *Za vklop daljinskega polnjenja mora biti vozilo priključeno. Odvisno od države.



NOTRANJOST
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STALNA POVEZLJ IVOST
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Svoje najljubše združljive aplikacije si lahko prenesete na 10-palčni kapacitivni zaslon na dotik(1) po zaslugi funkcije Mirror Screen(2) , svoj  

pametni telefon pa lahko napolnite(3) kar na sredinski konzoli. Za povsem brezskrbno potovanje vam je na voljo paket povezljive  

navigacije(4) z glasovnim prepoznavanjem. S funkcijo PEUGEOT i-COCKPIT® Amplify(4) lahko izberete notranji ambient po svojem okusu  

in način vožnje prilagodite trenutnemu razpoloženju po zaslugi sistema za aktivni nadzor vzmetenja(1).  (1)Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
(2)Na voljo serijsko. Mirror Screen prenese aplikacije pametnega telefona na zaslon na dotik vozila. Funkcija Mirror Screen deluje prek tehnologije Android Auto™ (za pametne telefone s sistemom Android), Apple 
CarPlay™ (za pametne telefone s sistemom iOs) ali do maja 2021 prek tehnologije MirrorLink® (za pametne telefone s sistemom Android, ki so združljivi s protokolom MirrorLink®), če ima uporabnik s svojim  
operaterjem sklenjeno telefonsko naročniško razmerje z internetnim dostopom. Med vožnjo in pri zaustavljenem vozilu, odvisno od primera, delujejo izključno te tri certificirane aplikacije. Med vožnjo so nekatere 
funkcije aplikacij izklopljene. Za dotične vsebine, do katerih lahko brezplačno dostopite prek svojega pametnega telefona, je potrebno skleniti naročniško razmerje za aplikacijo, enakovredno certificirani aplikaciji 
Android AutoTM, Apple CarPlayTM ali MirrorLink®, ki je na voljo proti plačilu.  
(3)Serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke - Indukcijsko polnjenje za naprave, združljive s standardom Qi. 
(4)Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
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Sistem Hi-Fi premium FOCAL®* ponuja izčiščeno in podrobno reprodukcijo zvoka za vse tiste, ki želijo poslušati glasbo na najbolj inovativen 

način. PEUGEOT 508 SW je opremljen z 10 zvočniki in najboljšimi akustičnimi tehnologijami, s čimer še dodatno premika meje vgrajenih  

sistemov Hi-Fi.

E RG ON OMI JA  SEDENJA HI - F I  FOC AL®  ZA  Č I ST  ZVOK

Za zagotovitev visoke stopnje udobja v najrazličnejših situacijah PEUGEOT 508 SW ponuja vozniku in sovozniku školjkasti sedež z oznako AGR*, s 

katero je bila nagrajena tako njegova ergonomska oblika kot tudi pester nabor nastavitev**. Za optimalno udobje pa so jima na voljo tudi sedeži z 

električnimi in spominskimi nastavitvami ter s funkcijo ogrevanja in masažo*** prek osmih pnevmatskih blazinic.

*Aktion Gesunder Rücken (nemško združenje za zdrav hrbet). Serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke.  
**Nastavitve dolžine in naklona sedeža oziroma podpore v ledvenem delu. 
***Pet razpoložljivih programov masaže. Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. *Serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke.
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Zelo prostoren prtljažnik* lahko sprejme vaše kovčke in vso drugo prtljago ter je po zaslugi vodil v prtljažnem prostoru in mreže za zadrževanje  

visokega tovora** tudi izjemno praktičen. Po zaslugi nizkega nakladalnega praga in izjemno široke odprtine prtljažnih vrat je nadvse prostoren in  

enostavno dostopen. PEUGEOT 508 SW je lahko opremljen tudi s prostoročnimi prtljažnimi vrati***, ki vam v povezavi s funkcijo za prostoročni  

dostop in zagon omogočajo odpreti ali zapreti prtljažnik z enim samim gibom noge, ki jo primaknete pod zadnji odbijač. 

P R IROČN A  ODLAGALNA MESTA DOMISELNI  PRTLJAŽNI  PROSTOR

Po celotnem potniškem prostoru vozila PEUGEOT 508 SW so razporejena številna priročna odlagalna mesta. Na prednjih sedežih lahko izkoristite  

prostor v vratnih ploščah ter znotraj sredinske konzole in pod njo. Predmete pa bodo imeli na dosegu roke tudi potniki na zadnjih sedežih. Z optimalno 

izkoriščeno prostornino in s številnimi odlagalnimi mesti PEUGEOT 508 SW ponuja nove načine rabe in možnosti za bivanje v vozilu.

*Prostornina prtljažnika = 530 litrov pod napenjalno pregrado in do 1780 litrov pri preklopljenih naslonjalih zadnjih sedežev. 
**Serijsko ali za doplačilo, odvisno od izvedenke. 
***Na voljo za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.



MOTORJ I  IN  TEHNOLOGIJE
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Za svoj dom lahko izbirate med raznimi rešitvami za polnjenje: standardna ali zmogljivejša vtičnica, WallBox*. Časovno zamaknjeno polnjenje 

pa lahko sprogramirate v vozilu prek 10-palčnega zaslona na dotik ali prek svojega pametnega telefona z aplikacijo MyPeugeot®**.  

P R IKLJ UČNI  H IBR IDN I  MOTOR FLEKS I B I LNO P OLNJENJE  

Izkusite edinstvene užitke v vožnji z električnim načinom pogona, ki vam ponuja takojšnje pospeške in neslišno delovanje brez kakršnihkoli vibracij. 

Za zagotovitev najvišje kombinirane moči 165 kW/225 KM pri pogonu na prednji kolesi priključna hibridna tehnologija združuje bencinski motor 

PureTech (132 kW/180 KM) in električni motor (80 kW/110 KM), ki je vgrajen v najnovejši elektrificirani samodejni menjalnik e-EAT8. Baterija*, ki je 

nameščena pod zadnjimi sedeži, in to brez negativnih posledic na bivalno udobje notranjosti ali prostornino prtljažnega prostora, ima 11,8 kWh 

kapacitete in do 52 kilometrov dosega po preizkusnem postopku WLTP**.

*Baterija je všteta in ima garancijo, ki velja 8 let oziroma 160.000 kilometrov za 70 % kapacitete napolnjenosti.  
**Doseg v električnem načinu znaša od 47 do 52 km WLTP (od 59 do 63 km NEDC), odvisno od opcij in druge opreme. Doseg baterije se lahko spreminja glede na dejanske pogoje uporabe 
(vremenske razmere, stil vožnje ...). 

*Pospešeno polnjenje baterije v 1 uri 45 minut na polnilni postaji Wall Box (32 A) s polnilnikom z močjo 7,4 kW, ki je na voljo za doplačilo.  
Trajanje polnjenja je lahko različno, odvisno od tipa in zmogljivosti polnilne postaje, zunanje temperature na točki polnjenja in temperature baterije. V našo ponudbo Wall Box je lahko vključena tudi mon-
taža na domu: za pogoje se obrnite na prodajno mesto. 
**Za daljinski vklop polnjenja mora biti vozilo priključeno. Odvisno od države. 
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PEUGEOT 508 SW je lahko opremljen z motorji PureTech in BlueHDi zadnje generacije Euro6*. 

TEKOČA  VOŽNJA UČINKOVIT I  MOTORJ I  Z  NOTRANJ IM  ZGOREVANJEM

Samodejni menjalnik EAT8*, ki je tako varčen kot ročni menjalnik, zagotavlja hitro in tekoče prestavljanje po zaslugi električno impulznega spreminjanja 

prestav "Shift and Park by wire"** in obvolanskih prestavnih ročic. 

*EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): 8-stopenjski samodejni menjalnik. 
**Prestavna ročica z električnim krmiljenjem. *Nov emisijski standard EURO 6 (EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC) je začel veljati 1. septembra 2019.
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VZORN A  LEGA NA CEST I

PEUGEOT 508 SW je pridobil najbolj izpopolnjene tehnološke dosežke znamke, pri njegovi razvojni zasnovi pa sta prevladovala natančnost in visoka 

zahtevnost oblikovanja, saj smo stremeli k optimizaciji skupnih stroškov lastništva. Po zaslugi natančne vožnje, udobnega krmiljenja volana in zgledne 

lege na cesti, za katero poskrbi krmiljeno vzmetenje* voznika preplavi z emocijami. 

*Pri krmiljenem vzmetenju lahko voznik izbere način vožnje s krmiljenjem treh načinov blaženja: normalno, udobno, športno. Serijsko ali za doplačilo, odvisno 
od izvedenke in tipa motorja. 
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S paketom "Drive Assist Plus"* lahko svoje vozilo PEUGEOT 508 SW upravljate v polsamodejnem načinu. Zahvaljujoč radarskemu  

merilniku, ki je nameščen na sredini prednjega odbijača, in kamere na vrhu vetrobranskega stekla prilagodljivi tempomat s funkcijo  

Stop & Go samodejno prilagaja hitrost vozila pred seboj vozečemu vozilu, da ohranja stalno razdaljo. Deluje v povezavi s sistemom  

za pomoč pri zadržanju na voznem pasu, ki vozilo zadrži v položaju, ki ga je izbral voznik.  

RAZŠ IRJENA RESNIČNOST  P OLSAM ODEJNA VOŽNJA

Za optimalno varnost med vožnjo ponoči in ob slabši vidljivosti je na voljo infrardeča kamera sistema "Night Vision"*, ki pred vozilom zazna  

pešce ali živali onstran dometa prednjih žarometov. Sliko nato prikaže v vašem vidnem polju na digitalni instrumentni plošči, hkrati pa  

sproži opozorilni signal.

*Vidljivost ponoči. Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. *Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.



IND IV IDUAL IZAC IJA  PODOBE
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N A OT I P  I N  POGLED 

P R IJE TN I  MATER IAL I

S kombiniranjem dekorativnih dodatkov in oblazinjenja iz plemenitih  

in brezčasnih materialov*, ki so na voljo za PEUGEOT 508 SW, si lahko 

čisto vsak ustvari svoj zasebni ambient, tako da vsako potovanje  

postane izjemna izkušnja.

1. Tkanina Losange Mistral 
2. Tkanina Imila črne barve in TEP Mistral 
3. Tkanina Belomka črne barve in TEP Mistral 
4. Zrnato usnje črne barve in TEP Mistral  
5. Zrnato usnje sive barve in TEP Guerande 
6. Usnje za oblazinjeno pohištvo Mistral z okrasnimi šivi Aikinite in usnje 
    za oblazinjeno pohištvo črne barve  
7. Usnje za oblazinjeno pohištvo rdeče barve z okrasnimi šivi Aikinite 
    in usnje za oblazinjeno pohištvo rdeče barve  
8. Alcantara® Mistral z okrasnimi šivi Aikinite in material TEP Mistral 
9. Alcantara® sive barve Greval z okrasnimi šivi Aikinite** 
 

*Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. Usnje in drugi materiali:  
za več informacij o oblazinjenju v usnju si oglejte tehnične podatke, ki jih najdete  
na prodajnem mestu PEUGEOT. 
**Ekskluzivno na voljo za novi PEUGEOT 508 SW HYBRID GT.
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P IKA  N A  i  

Z barvne palete znamke Peugeot si izberite svojo priljubljeno barvo karoserije. Na voljo vam je 

pestra izbira barv, med katerimi je tudi nova modra barva Celebes z bleščečim učinkom in pa 

dve specialni barvi, biserno bela in rdeča Elixir.  

 

Zunanjosti dodajte svojo piko na i z matiranimi ali svetlečimi aluminijastimi platišči, ki jih lahko 

izberete iz izbora sedmih po meri nastavljivih modelov*. 

*Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

17” MERION 17” MERION, dvobarvno  
z diamantno obdelavo

19” AUGUSTA, dvobarvno  
z diamantno obdelavo v lakirani 

barvi Grey Dust 

18” SPERONE, dvobarvno  
z diamantno obdelavo 

16” CYPRESS16” BANDON 18” HIRONE, dvobarvno  
z diamantno obdelavo v lakirani 

barvi Grey Dust

rdeča Elixir 

črna Perla Nera

siva Platinium siva Artense

modra Celebes*

biserno bela

modra Encre

*Serijsko

S P E C I A L N E  B A R V E :  

KO V I N S K E  B A R V E :  
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I Z BE R I TE  DODATNO OPREMO ZA VAŠA POTOVANJA

PEUGEOT 508 SW ima lahko vgrajeno razno opremo za udobje, zaščito in multimedijske rešitve, s katero boste zaščitili svoje vozilo 

in na potovanjih še bolj uživali. 

I ZB OR 508  SW  L I FESTY LE

Spoznajte ekskluzivno kolekcijo iz usnja* in materiala Alcantara®, ki so jo zasnovali v studiu PEUGEOT Design Lab: moderni  

in elegantni potovalni kovčki in usnjeni izdelki, nastali po navdihu vozila PEUGEOT 508 SW.  

Celotno ponudbo PEUGEOT Lifestyle si lahko ogledate na spletnem mestu: https://boutique.peugeot.com/.  

1. Nosilec za kolesa na vlečni kljuki 
2. Komplet prečnih strešnih prtljažnih drogov 
3. Dolg strešni kovček  

1. Brezžične slušalke Listen FOCAL® studia PEUGEOT Design Lab 
2. Kolekcija potovalnih kovčkov 

*Telečje usnje.

1

2
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www.peugeot.si

PRIPOROČA


