új PEUGEOT 508

ÚJ 508, 508 SW & 508 RXH
Az új Peugeot 508, 508 SW és 508 RXH modellek tovább fokozzák azokat az erényeket,
melyek már a modell bevezetésekor elismerésre találtak: stílus, gazdag és korszerű felszereltség,
dinamikai tulajdonságok. Már az előző Peugeot 508 ihletett, elegáns megjelenése is egy robusztus,
kifogástalan minőségben megalkotott járművet idézett. A Peugeot formatervezői ezekre az erényekre
támaszkodva igyekeztek kihozni még több high-tech jelleget, erőt és karaktert az autóból.
Az új Peugeot 508 vezeti be a határozottabb és hangsúlyozott márka-hovatartozást tükröző új hűtőmaszkot,
amelyet a márka a majdani modelljein alkalmaz majd. Az orr-rész egyéniségét a jellegzetes lámpák is
kiemelik. Oldalnézetből és hátulról egyaránt feltűnő a hátsó lámpák új, vízszintesebb vonalvezetése.
Az opálos-piros három karom rendkívül egyéni és korszerű jelleget áraszt.
Megváltozott az utastér is. A felhasznált anyagok minősége – mind a betétek, mind a kárpitok
tekintetében –, akárcsak a felszerelések színvonala és a kidolgozásban érezhető igényesség a minden
hivalkodást nélkülöző, modern és kifinomult felső kategóriás modellek világához kapcsolja
az új Peugeot 508 utasterét.
A motorválasztékot pedig a legújabb benzines és dízelmotorok alkotják.

ÚJ PEUGEOT 508
A megújult Peugeot 508 személyében új kihívó érkezik az utakra: az új modell a Peugeot legszebb hagyományait
ötvözi az innovatív technológiai megoldásokkal. A letisztult, elegáns külső számtalan kényelmi és biztonsági
felszereltséget rejt, valamint korszerű, hatékony Euro6 benzines és BlueHDi-motorokat, amelyekkel még
kellemesebb az utazás.
A szériaként vagy opcióként elérhető kényelmi és biztonsági felszereltségeket felsorolni is nehéz:
7 colos érintőképernyő, elektromos kézifék, négyzónás automata klíma, holttérfigyelő rendszer, tolatókamera...
Az új Peugeot 508 valóban mindent megtesz Önért!

ÚJ PEUGEOT 508 SW
Az új 508 SW különlegessége 1,62 m2 méretű üvegteteje*, mely egészen a hátsó ülésekig
nyúlik, így adva a belső térnek kivételes fény- és térérzetet, dinamikus és modern stílust.
Az új 508 SW 660 literes csomagtere (560 dm3, VDA-szabvány szerint) a hátsó ülések
lehajtásával 1865 literre (1598 dm3, VDA-szabvány szerint) növelhető.** Teljesen sík padló,
síalagút és lehajtható hátsó ülések könnyítik meg a különböző méretű tárgyak szállítását.
Az új 508 SW hátsó ülései manuálisan vagy a csomagtartóban található gombok
segítségével is ledönthetők.
* felszereltségtől függően széria vagy opció
** defektjavító készlettel mért értékek

ÚJ PEUGEOT 508 RXH HYbrid4
A HYbrid4 első ízben kombinálja a dízel- és az elektromos hajtás előnyeit: környezetkímélő összkerékhajtás,
könnyen uralható erő, nagyfokú biztonság, variálhatóság és újszerű vezetési élmény, környezettudatos
felelősségvállalás. A dízel-hibrid hajtással és a figyelemfelkeltő outdoor karosszériaelemek ötvözésével
a Peugeot megteremtette az all road autók eredeti világát, azaz a vezetés gazdagabb élményét megtestesítő
új 508 RXH modellt.
Az új 508 RXH révén, a szegmensen belül, új értelmet kap az autóvezetés szabadsága:
• 200 LE (147 kW), 450 Nm maximális nyomaték,
• 4×4 hajtás,
• 100 százalékig elektromos üzemmód,
• 4 l/100 km fogyasztás, CO2-kibocsátás 104 g/km.
Az exkluzív kidolgozás és felszereltség összhangban van az autó felső kategóriás és csúcstechnikás
pozicionálásával.

PÁRATLAN PILLANATOK
Az új 508 belső tere utazásra csábít, a vezetőt derűvel és nyugalommal tölti el. A műszerfal letisztult vonala,
stílusos kidolgozottsága, a felhasznált anyagok minősége és az autó technológiai felszereltsége a legmagasabb
kategóriájú modellek világát idézi...
Az új 508 belső terében az idő új értelmet nyer.
A megújult középkonzolt a 7"-os érintőképernyő* uralja, mely a legfontosabb vezetést támogató berendezések
kezelését biztosítja.
* változattól függően széria vagy opció

MINDENKINEK IGÉNYE SZERINT
Az új 508 modellek belső tere utazásra csábít, a vezetőt derűvel és nyugalommal tölti el. A műszerfal
letisztult vonala, stílusos kidolgozottsága, a felhasznált anyagok minősége és az autó technológiai
felszereltsége a legmagasabb kategóriájú modellek világát idézi... Az új 508 belső terében az idő új
értelmet nyer.
Kulcs nélküli indítás és ajtónyitás*
Felejtse el a megszokott régi kocsikulcsot, az új 508 modellek új megoldással szolgálnak:
az autó kulcsa a zsebben vagy a táskában maradhat, a motort a Start/Stop gomb egyetlen
megnyomásával elindíthatjuk vagy leállíthatjuk. Be- és kiszálláskor a kilincs egyetlen érintése elég
az ajtók kinyitásához vagy bezárásához.
* változattól függően rendelhető, széria

Tárolás
Hogy valóban teljes kényelemben utazhasson, az új 508 modellek számtalan rakodási lehetőséggel
szolgálnak: klimatizált kesztyűtartó, 2-2 pohártartó elöl és hátul*, palacktartók minden ajtóban,
könyöklő alatti rakodórekesz és kivehető hamutartó.
* változattól függően széria

Négyzónás automatikus klímaberendezés
A manuális és a kétzónás automata* klímaberendezés mellett az új 508 modellek négyzónás automata
klímával** is rendelhetők, melynek köszönhetően mind az elöl, mind a hátul ülők kedvük szerint
szabályozhatják a nekik megfelelő hőfokot.
* változattól függően széria vagy opció
** változattól függően rendelhető, széria vagy opció

Ülések
A GT sportülések a lehető legnagyobb kényelemmel szolgálnak: elektromos ülésállítás, elektromos
derékmasszázs*, ülésfűtés, állítható hosszúságú ülőlapok, ülés- és tükörmemória*. A hátsó ülések
kialakítása garantálja, hogy a hátul utazók is tökéletes kényelmet élvezhessenek.
* kárpittól függően széria vagy opció

Programozható kiegészítő fűtés*
Ennek az opciónak köszönhetően a fűtés még a legnagyobb hidegben is azonnal rendelkezésre áll,
melegben pedig az utastér „átszellőztetve” várja utasait.
* változattól függően rendelhető, széria vagy opció

AZ IGAZI TÉRHATÁS
PANORÁMA ÜVEGTETŐ
Az 508 RXH és az SW* 1,62 m2 méretű üvegteteje egészen a hátsó ülésekig nyúlik, a belső
térnek kivételes fény- és térérzetet, dinamikus és modern stílust kölcsönözve. Az optimális
hőkomfortról hővédő réteg és egy 5 pozícióban állítható elektromos roló gondoskodik.
* felszereltségtől függően széria vagy opció

TÁGAS CSOMAGTARTÓ
Az SW 660 literes csomagtere (560 dm3, VDA-szabvány szerint) a hátsó
ülések lehajtásával 1865 literre (1598 dm3, VDA-szabvány szerint) növelhető.* Az 508 SW
csomagtartójának alján található merev szőnyeg harmonikaszerűen felhajtható, így az alatta
lévő tárolórekeszekhez rendkívül könnyű a hozzáférés. Az 508 SW csomagtere a motorizált
csomagtérajtóval** is hozzáférhető, melyet az utastérből az autó kulcsával vagy
a rendszám felett található gombbal is ki tudunk nyitni.
* Defektjavító készlettel mért értékek. A pótkerékkel mért értékeket a műszaki táblázatban találhatja meg.
Berline: csomagtere 545 literes (515 dm3, VDA-szabvány szerint), mely a hátsó ülések lehajtásával 1581 literesre
(1381 dm3, VDA-szabvány szerint) növelhető
** változattól függően rendelhető, opció

INTELLIGENCIÁRA HANGOLVA
Intelligens, innovatív és intuitív – ez a három jelző jellemzi legjobban az új 508 modelleket,
melyeket a legújabb generációs technológiával látták el. Informálják, segítik a vezetőt,
megkönnyítik a vezetést.
ELSŐ ÉS HÁTSÓ parkolássegítő ÉS HOLTTÉRFIGYELŐ BERENDEZÉS*
Az első és hátsó parkolóradar hang- és fényjelzéssel tájékoztatja a vezetőt az esetleges
akadályokról. A holttérfigyelő berendezésnél a visszapillantó tükörbe épített fénydióda
figyelmezteti a vezetőt a holttérben megjelenő autóra vagy motorra.
* széria vagy opció, változattól függően

tolatókamera*
A tolatóradar tolatásnál automatikusan bekapcsol. Hogy megkönnyítse a vezető dolgát,
a központi kijelzőn azonnal láthatóvá is válik az éppen végzett manőver.
* széria vagy opció, változattól függően

HEAD-UP DISPLAY*
A vezetést segítő fontos információk egy, a műszerfal tetejéből kinyíló, nem tükröződő,
polikarbonát lemezre vetítve jelennek meg. A vezető látja a sebességet,
a sebességrögzítő** vagy sebességhatároló** beállítását és a navigációs berendezés*
utasításait anélkül, hogy levenné a szemét az útról.
* változattól függően rendelhető, széria vagy opció
** változattól függően széria vagy opció

korszakalkotó technológia
ÉRINTŐKÉPERNYŐ
A SMEG+ nagyméretű, 7"-os érintőképernyős egység* beépített
Bluetooth kihangosítót is tartalmaz, és kombinálható színes
navigációs rendszerrel*, valamint vetített kijelzővel* is. A nagyméretű
érintőképernyő a műszerfal felső részén helyezkedik el, így könnyen,
intuitív módon kezelhető. Segítségével közvetlenül elérhető a jármű
beállításainak zöme, a klíma és a szellőzés, a rádió, valamint
a Bluetooth-n keresztül csatlakoztatott telefon. Természetesen az
érintőképernyő segítségével kezelhetjük a navigációs rendszert is.
* változattól függően széria vagy opció

audio rendszer
Az új 508 modellt többféle, minden igényt kielégítő audio és
navigációs rendszerekkel lehet ellátni. Már a szériafelszereltség részét
képező rádió-CD is kormányról vezérelhető, alkalmas MP3 fájlok
lejátszására, a külső zenelejátszók csatlakoztatásáról pedig
jack- és USB-csatlakozók gondoskodnak. Minden audio egységhez
hatcsatornás, kifejezetten az 508 akusztikájához illesztett
hangszórókészlet tartozik. A hangzást tovább finomítja a sokféle
akusztikai beállítást lehetővé tevő Arkamys hangrendszer.
A jack- és USB-csatlakozó a könyöktámasz alatt helyezkedik el.
Segítségével hordozható zenelejátszó vagy USB-eszköz
csatlakoztatására is lehetőség van. Amennyiben USB-csatlakozót
használunk, a zeneszámok információi megjelennek a multifunkciós
kijelzőn, illetve bizonyos funkciók a kormányoszlopról is irányíthatók.
* változattól függően széria vagy opció
* változattól függően

arkamys hangrendszer és JBL erősítőrendszer
Az 508 és 508 SW modellek szériában Arkamys hangrendszerrel
vannak ellátva, mely tökéletes térhatást biztosít a beépített
hangzásjavító chipnek köszönhetően. Beállítható, ha egyedül vagy
többen utaznak, így mindig mindenkinek tökéletes hangzást biztosít.
A hifi-kedvelőknek a 10 hangszóróval és
500 W-os erősítővel ellátott JBL rendszert* ajánljuk.
A 10 hangszóró közül egy a műszerfal közepén helyezkedik el.
Az erősítő a csomagtartóban kapott helyet.
* változattól függően opció

TELJESÍTMÉNY
ÚJ BENZINMOTOR
A benzines választékban az új Peugeot 508 vezeti be
az új Euro 6 motort, az 1.6L THP 165 S&S típust, amelyhez vagy
hatfokozatú manuális sebességváltó, vagy az új, hatfokozatú
automatikus EAT6 váltó rendelhető. Az 1,6L THP 156 Euro5 motort
felváltó új fejlesztésű, 165 lóerős változat tisztább az elődjénél:
legkisebb CO2-kibocsátása kilométerenként 134 gramm (hatfokozatú
manuális váltóval), szemben az előző változat 144 grammos induló
értékével.

BlueHDi technológia
A BlueHDi név a márka EURO 6 dízelmotorjait jelöli. Ez a technika egy
olyan dízel károsanyagkibocsátás-szabályozási rendszert jelent, amely
egyedülálló módon egyesíti a katalitikus oxidációt, az SCR-technikát
(Selective Catalytic Reduction) és az adalékolt részecskeszűrőt (FAP).
Jelenleg ez az egyetlen technika, amely képes jelentős mértékben, akár
90 százalékkal csökkenti a nitrogén-oxidok kibocsátását, mérsékli a
CO2-kibocsátást és továbbra is 99,9 százalékban kiszűri a részecskéket.
A 150 lóerős, hatfokozatú manuális váltóval szerelt 2,0 l BlueHDi,
melynek CO2-kibocsátása mind a lépcsős hátú, mind az SW
modellekben csak 109 (4 ajtós), illetve 110 (SW) gramm
kilométerenként, a szegmens legjobbja címre pályázhat a kategória
azonos teljesítményű modelljei között.
Az új 180 lóerős 2,0 l BlueHDi EAT6 (automata) hitelesített emissziós
értéke a 4 ajtós modell esetén 116 gramm CO2/km, vegyes fogyasztása
pedig 4,4 l/100 km, ami az egyik legjobb teljesítmény/fogyasztás
kompromisszum a szegmensben.

A PEUGEOT ÉS A KÖRNYEZET
508 RXH: 200 LÓERŐ, 4×4 MEGHAJTÁS, 4,0 L FOGYASZTÁS
AZ AUTÓ MŰKÖDÉSE:
– Megállásnál a motorok leállnak, nem fogyasztanak
üzemanyagot és nincs CO2-kibocsátásuk..
– Indulásnál, lassításnál vagy alacsony sebességnél
a villanymotor lép működésbe.
– Gyorsításkor a két motor együttes működése biztosítja az
optimális teljesítményt.

– Országúton vagy nagy sebességnél csak a dízelmotor
működik.
– Lassításkor a villanymotor generátorként működik és
tölti az akkumulátort.
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VILLANYMOTOR
A villanymotor teljesítménye 20 kW
(27 LE), mely főként városi körülmények
között ideális:
• indításkor,
• alacsony sebességnél,
• lassításnál lép működésbe.
A generátorként dolgoztatott
villanymotor lassításkor a mozgási
energiát villamos energiává alakítja
és tölti az akkumulátort, így hozzájárul
a fogyasztás csökkentéséhez.

Stop & Start rendszer
A Stop & Start rendszer teszi lehetővé a
HDi dízelmotor és a villanymotor közötti
automatikus átváltást, amely készenléti
állapotba hozza a dízelt, majd ismét
beindítja, ha szükség van rá (a gázpedál
megnyomásakor, az akkumulátor
lemerülésekor stb.).
A rendszernek köszönhetően a
fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás
jelentősen csökken városi körülmények
között.

DÍZELMOTOR
A 120 kW (163 LE) dízelmotor a
legoptimálisabb teljesítményt:
• országúton és autópályán,
• és egyéb, városon kívüli terepen biztosít.
Az 1997 cm3-es motor teljesítménye
120 kW 3,850 fordulat/percnél, nyomatéka
pedig 300 Nm 1,750 fordulat/percnél.
A motor természetesen részecskeszűrővel
van ellátva.

Egy kapcsoló, négy mód
zev mód: Kizárólag villamos
hajtás, a dízelmotor csak
erőteljes gyorsítás igénye esetén
indul be. Mivel ilyenkor sem zaj,
sem kipufogógáz nem keletkezik,
eszményi városi járműről
beszélhetünk, amely
hangtalanul suhan a
lakóövezetben.

AUTO mód: Elektronika
felügyeli önműködően az egész
rendszert, beleértve az átváltást
a HDi dízel és a villanymotor
között. Ez adja a csekély
fogyasztás és a dinamikus
viselkedés lehető legjobb
arányát.

sport mód: Magasabb
fordulatszámnál történnek a
sebességváltások, így fokozottan
érvényesül a „kontrollált erő”,
hiszen a dízel- és a villanymotor
egyesített teljesítménye
optimálisan oszlik el a négy
kerék között.

összkerék-meghajtású
mód: A két motor a lehető
legnagyobb mértékben
együttműködik, a hátsó
kerekeket a villanymotor hajtja,
az elsőket pedig a dízel.
Ez megnyugtató tudat,
biztonságossá és könnyen
vezethetővé teszi az autót
még csúszós úton is.

BIZTONSÁG
Fékrendszer és ESP
Az 508 és 508 SW modellek kiváló dinamikai tulajdonságaik mellett
magas fokú aktív biztonsággal is rendelkeznek, köszönhetően
a szériaként megtalálható ESP-nek. A rendszer magában foglalja
az ABS-t, az elektronikus fékerőelosztót, a vészfékrásegítést,
az automata vészvillogót, az intelligens kipörgésgátlót
és az emelkedőn való elindulást segítő rendszert.

Elektromos kézifék*
Az elektromos kézifék használata nagyon kényelmes: azonnal kiold,
amikor elindul az autó, a motor leállításakor pedig behúz.
Az elektromos kézifékhez kapcsolódó, emelkedőn való elindulást
segítő rendszer két másodpercig álló helyzetben tartja az autót,
míg a vezető a fékről átlép a gázpedálra.

Sebességhatároló és tempomat**
A sebességhatároló funkció a gázpedál „felkeményítésével”
akadályozza meg, hogy véletlenül átlépjük az előre beprogramozott
sebességhatárt.
* változattól függően rendelhető, széria vagy opció
** változattól függően széria vagy opció

A funkció a gázpedál erőteljesebb lenyomásával kikapcsolható.
A tempomat (sebességrögzítő) az előre beprogramozott sebesség
tartását teszi lehetővé a gázpedál érintése nélkül,
a menetkörülményektől (emelkedő, lejtő, szél) függetlenül.
A fék- vagy kuplungpedál megnyomására a tempomat
automatikusan kikapcsol.

Automatikus távolsági fényszórók*
Éjszakai vezetéskor egy speciális kamera érzékeli a haladási
körülményeket (szembejövő autók, előttünk haladó autók,
kivilágított útszakaszok...), és ennek függvényében kapcsolja fel
a távolsági fényszórót.

Légzsákok
Ütközés esetén 6 légzsák szolgálja a bent ülők biztonságát:
vezető- és utasoldali légzsák, 2 első oldallégzsák és
2 függönylégzsák.

FULL LED FénySzÓRÓK*
Az új 508-ban mind a távolsági, mind a tompított fényt, valamint a
helyzet- és irányjelzést is LED-ek biztosítják. A LED-ek nemcsak
jóval erősebb és egyenletesebb fényáramot biztosítanak, de jóval
tartósabbak is a hagyományos vagy gázkisülésű (Xenon)
lámpáknál. A LED-es egység fogyasztása a hagyományos izzó
töredéke, így üzemanyagot is spórol. High-tech megjelenést és
minden eddiginél hatékonyabb világítást, kevésbé fárasztó éjszakai
vezetést biztosít.

Fejtámla
Az első ülések új, ívelt fejtámlája sokféleképpen állítható, kialakítása
révén pedig maximális védelmet nyújt az utoléréses ütközésre
jellemző ostorcsapás-nyaksérülés ellen.

* változattól függően rendelhető, széria vagy opció

Ködfényszórók kanyarfényfunkcióval*
40 km/h sebesség alatt, ha egy bizonyos szögben el van fordítva
a kormány, a ködfényszóró felkapcsolódik, és bevilágítja a kanyart
vagy az útkereszteződést. Ez a funkció elsősorban városban és
parkoláskor lehet hasznos.

Holttérfigyelő rendszer*
Ez a rendszer a visszapillantó tükörbe épített visszajelző
segítségével figyelmezteti a vezetőt a holttérben tartózkodó,
vezető számára nem látható közlekedőkre. Megelőzi a holttérből
adódó baleseteket és a veszélyes közlekedési szituációkat.

Tolatókamera*
A csomagtérfedélbe rejtett kamera láthatóvá teszi a legkisebb
akadályt is. Stresszmentes parkolás, akár problémás helyeken is.

SZÍNEK
METÁLFÉNYEZÉS

Szürke Aluminium

Szürke Haria 2

Fekete Perla Nera

Szürke Artense

Szürke Shark

GYÖNGYHÁZFÉNYEZÉS – Fehér Nacré

Kék Bourrasque

Barna Guaranja

normál FÉNYEZÉS – Fehér Banquise

Az egyes felszereltségi szintek, kárpitok és külső színek párosításáról
márkakereskedője tud Önnek felvilágosítást adni.
Megalkothatja saját autóját, ha ellátogat a www.peugeot.hu oldalra,
a konfigurátor almenübe.

KERÉKTÁRCSÁK*

19"-os könnyűfém keréktárcsa Style 12

16"-os dísztárcsa style A

16"-os könnyűfém keréktárcsa Style 02

16"-os könnyűfém keréktárcsa Style 01
* a felsorolt keréktárcsák változattól függően rendelhetők, szériaként vagy opcióként. Kérje márkakereskedője segtségét!
** csak 508 RXH Blue HDi változathoz rendelhető

17"-os könnyűfém keréktárcsa Style 05

18"-os könnyűfém keréktárcsa Style 07

17"-os könnyűfém keréktárcsa Style 06

18"-os könnyűfém keréktárcsa Style 10
17"-os könnyűfém keréktárcsa Style 04

KÁRPITOK
TOVÁBBI KÁRPITOK
Fekete Tramontane szövet
Szürke Szövet
Marston fekete bőr-szövet
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508 RXH kárpitok
Mityflash Tramontane bőr-szövet
Mityflash Guerande bőr-szövet
Nappa Tramontane bőr
Nappa Frisson bőr
Nappa Lama Tramontane és Alcantara Lama bőr

műszaki adatok

DÍZEL
1.6 e-HDi 115 LE
Stop&Start
E5

1.6 e-HDi 115 LE 2-TR
Stop&Start
E5

2.0 HDi 163 LE Aut.
E5

2.0 BlueHDi 180 LE
Aut. EAT6
E6

2.2 HDi 204 LE
Aut.
E5

120 (163) / 3750

120 (163) / 3750

133 (180) / 3750

150 (204) / 3500
450 / 2000–2750

2.0 HDi 140 LE
E5

2.0 BlueHDi 150 LE
E6

2.0 HDi 163 LE
E5

103 (140) / 4000

110 (150) / 4000

1

MOTOR, VÁLTÓ
Lökettérfogat (cm3)

1560

Teljesítmény kW (LE) / 1/min

1997

84 (115) / 3600

Nyomaték (Nm) 1/min
Hengerek / szelepek száma
Befecskendezés
Váltó

2179

240–254 2 / 1500–3000

270–285 2 / 1750–2000

320–340 2 / 2000

370 / 2000

340 / 2000–3000

340 / 2000–3000

400 / 2000

4/8

4/8

4 / 16

4 / 16

4 / 16

4 / 16

4 / 16

4 / 16

közvetlen, nagynyomású

közvetlen, nagynyomású

közvetlen, nagynyomású

közvetlen, nagynyomású

közvetlen, nagynyomású

közvetlen, nagynyomású

közvetlen, nagynyomású

közvetlen, nagynyomású

6 fokozatú manuális

6 fokozatú robotizált

6 fokozatú manuális

6 fokozatú automata

MENETTELJESÍTMÉNYEK (csak vezetővel)
Csúcssebesség (km/h) BL/SW

200 / 197

197 / 194

210

210

225 / 223

225 / 223

230 / 226

234 / 232

Gyorsulás (s) BL/SW:

32,9 / 33,3

33,1 / 33,5

31,0 / 31,3

29,9 / 30,2

29,6 / 29,9

30,2 / 30,5

29,4 / 29,6

28,9 / 29,2

– 1000 m álló helyzetből
– 0-ról 100 km/h-ra

Rugalmasság (s) BL/SW: – 80–120 km/h utolsó előtti fokozatban
– 80–120 km/h legfelső fokozatban

11,3 / 11,6

11,9 / 12,3

9,8 / 10,1

8,9 / 9,1

8,6 / 8,9

9,2 / 9,5

8,5 / 8,6

8,2 / 8,4

10,3 / 10,7

8,4 / 8,7 3

9,3 / 9,6

8,9 / 9,2

8,8 / 9,2

6,6 / 6,8 3

5,6 / 5,7 3

5,2 / 5,3 3

13,2 / 13,8

–

13,0 / 13,4

11,5 / 12

12,1 / 12,5

–

–

–

1540 / 1660

FUTÓMŰ							
Elöl

Pseudo-McPherson típusú kerékfelfüggesztés tekercsrugókkal, hidraulikus lengéscsillapítókkal

Elöl GT változat esetén

kettős háromszög lengőkar hidraulikus lengéscsillapítókkal

Hátul

többlengőkaros felfüggesztés integrált hidraulikus lengéscsillapítókkal

MÉRETEK (mm) BL/SW
Hosszúság

4,830 / 4,829

Szélesség kilincseknél (tükrök behajtva / kihajtva)

1,853 (1,920 / 2,068)

Tengelytáv

2,817

Gumiméret (felszereltségtől függően)

215 / 60 R16 – 215 / 55 R17 – 235 / 45R18 – 235 / 40 R19

CSOMAGTÉR
Térfogat VDA / víztérfogat (dm3) BL

473 dm3 pótkerékkel (515 dm3 defektjavító készlettel) / 497 liter pótkerékkel (545 liter defektjavító készlettel)

Térfogat VDA / víztérfogat (dm ) SW

518 dm3 pótkerékkel (560 dm3 VDA defektjavító készlettel) / 612 liter pótkerékkel (660 liter defektjavító készlettel)

3

SÚLY (kg) BL/SW
Saját tömeg (üresen)

1410 / 1430

1410 /1430

1430 / 1500

1500 / 1520

1480 / 1500

1520 / 1540

1540 / 1620

595 / 670

595 / 670

635 / 640

625 / 680

585 / 640

585 / 640

625 / 620

615 / 620

Megengedett össztömeg

2005 / 2100

2005 / 2100

2065 / 2140

2125 / 2200

2075 / 2140

2105 / 2180

2165 / 2240

2155 / 2280

Vontatható tömeg (fékezett)

1200 / 1100

1200 / 1100

1500

1600 / 1500

1500

1100 / 1000

1300 / 1200

1600

740 / 750

740 / 750

750

750

750

750

750

750

3205 / 3200

3205 / 3200

3565 / 3640

3725 / 3700

3675 / 3640

3205 / 3180

3465 / 3440

3755 / 3880

Hasznos tömeg (terhelhetőség)

Vontatható tömeg (fékezetlen)
Össz engedélyezett gurulótömeg
FOGYASZTÁS BL/SW
ECE – városi (l/100 km)
EUDC – országúti (l/100 km)

2
3

4,6

5,9 / 6,1

4,9 / 5,0

5,6

7,2 / 7,3

5,2 / 5,6

7,0 / 7,4

3,7

3,6 / 3,8

3,8 / 3,8

3,9

4,3 / 4,5

4,0

4,4 / 4,5

Kombinált (l/100 km)

4,1

4,0

4,4 / 4,6

4,0 / 4,2

4,6

5,4 / 5,5

4,4 / 4,6

5,3 / 5,5

CO2-emisszió (g/km)

109 / 110

104 / 105

115 / 120

109 / 110

119

140 / 144

116 / 120

140 / 144

Tank térfogata (liter)
1

5,0
3,6 / 3,7

2.0 HDi 140 LE erőforrás esetén 2014. novemberi gyártásig érvényes adatok
Túltöltéssel
Automata módban

72
A műszaki adatok a termékfejlesztés függvényében változhatnak!

műszaki adatok
MOTOR, VÁLTÓ
Lökettérfogat (cm3)
Teljesítmény kW (LE) / 1/min
Nyomaték (Nm) 1/min
Hengerek / szelepek száma

BENZINES
1.6 VTi 120 LE 2-TR
E5

1.6 e-THP 165 LE
E6

HYbrid4
1.6 e-THP 165 LE
Aut. EAT6
E6

1598
88 (120) / 6000
160 / 4250
4 /16

Befecskendezés

hengerenként

Váltó
VILLANYMOTOR (HYbrid4)

6 fokozatú robotizált

121 (165) / 6000
240 / 1400–4000
4 / 16
közvetlen,
nagynyomású
6 fokozatú manuális

4 / 16
közvetlen,
nagynyomású
6 fokozatú automata

Elöl
Elöl GT változat esetén
Hátul

203
32,8 / 33,1
11,5 / 11,8
8,9 / 9,21
–

210 / 210
29,3 / 29,6
8,6 / 8,8
10,1 / 10,4
12,5 / 13

210 / 210
29,5 / 29,8
8,9 / 9,1
5,8 / 61
–

Pseudo-McPherson típusú kerékfelfüggesztés tekercsrugókkal,
hidraulikus lengéscsillapítókkal

213
30,4
8,8
6,61
–
Pseudo-McPherson
típusú
kerékfelfüggesztés

kettős háromszög lengőkar hidraulikus lengéscsillapítókkal
többlengőkaros felfüggesztés integrált hidraulikus lengéscsillapítókkal

többlengőkaros
felfüggesztés

4,830 / 4,829
1,853 (1,920 / 2,068)
2,817
215 / 60 R16 – 215 / 55 R17 – 235 / 45R18 – 235 / 40 R19

4,828
1,864 (1920 / 2068)
2,815
225 / 55 R17 –
245 / 45 R18

473 dm3 pótkerékkel (515 dm3 defektjavító készlettel) /
497 liter pótkerékkel (545 liter defektjavító készlettel)
518 dm3 pótkerékkel (560 dm3 VDA defektjavító készlettel) /
612 liter pótkerékkel (660 liter defektjavító készlettel)

400 / 423

MÉRETEK (mm) BL/SW
Hosszúság
Szélesség kilincseknél (tükrök behajtva / kihajtva)
Tengelytáv
Gumiméret (felszereltségtől függően)

1997
120 (163) / 3850
300 / 1750
4 /16
közvetlen,
nagynyomású
6 fokozatú robotizált
állandó mágneses
szinkronmotor
a hátsó futóműbe
integrálva
27 (37) / 2500
20 (27)
200 / 1290
7,46

Típus
Csúcsteljesítmény kW (LE) / 1/min,
Folyamatos teljesítmény kW (LE) 1/min,
Maximális nyomaték (Nm/ford.)
Áttétel
MENETTELJESÍTMÉNYEK (csak vezetővel)
Csúcssebesség (km/h) BL/SW
Gyorsulás (s) BL/SW:
– 1000 m álló helyzetből
– 0-ról 100 km/h-ra
Rugalmasság (s) BL/SW: – 80–120 km/h utolsó előtti fokozatban
– 80–120 km/h legfelső fokozatban
FUTÓMŰ							

HYbrid4 200 LE
E5

CSOMAGTÉR
Térfogat VDA / víztérfogat (dm3) BL
Térfogat VDA / víztérfogat (dm3) SW
SÚLY (kg) BL/SW
Saját tömeg (üresen)
Hasznos tömeg (terhelhetőség)
Megengedett össztömeg
Vontatható tömeg (fékezett)
Vontatható tömeg (fékezetlen)
Össz engedélyezett gurulótömeg
FOGYASZTÁS BL/SW
ECE – városi (l/100 km)
EUDC – országúti (l/100 km)
Kombinált (l/100 km)
CO2-emisszió (g/km)
Tank térfogata (liter)
1

Automata módban

1390 / 1410
555 / 645
1945 / 2055
1300
730 / 740
3245 / 3355

1400 / 1420
595 / 660
1995 / 2080
1500
735 / 745
3495 / 3580

1410 / 1430
605 / 670
2015 / 2100
1500
740 / 750
3615 / 3600

1770
555
2325
800
1100
3125

7,7
4,6 / 4,7
5,8 / 5,8
134 / 135

7,7 / 7,8
4,7 / 4,8
5,8 / 5,8
134 / 135
72

7,5 / 7,4
4,8 / 4,9
5,8 / 5,8
134 / 135

3,8
4,1
4,0
104
70

A műszaki adatok a termékfejlesztés függvényében változhatnak!
A fogyasztási adatok tájékoztató jellegűek, melyek a 715/2007/EK számú rendelet mérése alapján kerültek meghatározásra.
A fogyasztást befolyásolhatja többek között az autó terheltsége, a vezetési stílus, a domborzati viszonyok stb.

Hálózat és Szolgáltatás
Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt
mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot
kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel
állnak rendelkezésére.

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN
Peugeot Garancia
A szerződéses garancia 2 évre szól
a Peugeot járművek esetében,
kilométer-korlátozás nélkül.
Az átrozsdásodás elleni garancia
személygépjárműveknél
12 évre, tehergépjárműveknél 5 évre szól.
(1)

A szolgáltatás olyan Peugeot gépjárműre
igényelhető, amely kevesebb mint
24 hónapos, és a forgalomba helyezése
2013. szeptember 15. után történt meg.

Optiway Optimum kiterjesztett
garanciaszerződés
A kiterjesztett garanciaszerződés lehetővé
teszi, hogy Ön a márka által biztosított
2 éves szerződéses garancián túl
akár további 6 évvel meghosszabbítsa
a gépjárművére vonatkozó garanciát.

Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak
kívánunk kedvezni. Minél idősebb
Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb
karbantartási munkadíjat, tartozék- és
alkatrészkedvezményt biztosítunk
Önnek márkaszervizeinkben.
Tehát Ön annál kevesebbet fizet,
minél idősebb Peugeot-val jár!

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az
Automobiles Peugeot által kifejlesztett
és tesztelt termékek, tartozékok
széles körű választékával várjuk Önt:
kényelmi és komfortérzetét emelő,
karbantartást megkönnyítő termékek,
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus
termék közül választhat!

Ossza meg velünk véleményét!
Annak érdekében, hogy minél jobban
megfelelhessünk az Ön igényeinek és
elvárásainak, kérjük, ossza meg velünk
a márkáról és az autóról alkotott
véleményét. Vásárlás után postai úton
eljuttatunk Önhöz egy üdvözlőcsomagot,
melyben két kérdőívet talál. Kérjük, segítse
munkánkat azzal, hogy ezeket kitöltve
visszaküldi a megadott címre.

(1)

Részletek és regisztráció weboldalunkon:
www.peugeot.hu/fonix.

vehető a következő telefonszámon:
00 36 1 411 07 24

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában,
a hét minden napján igénybe veheti a
Peugeot Assistance szolgáltatásait.

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban
a Peugeot-szabványok szigorú
előírásainak betartásával dolgoznak.
Ezek a szabványok kizárólag a Peugeot
által tesztelt és engedélyezett kiváló
minőségű eredeti alkatrészek beépítését
engedélyezik, valamint szigorú technikai
felkészültséget és magas szintű műszaki
szaktudást követelnek meg a márkaszerviz
dolgozóitól.

Ha útközben váratlanul műszaki
meghibásodást észlel, kérjük, hívja
az alábbi zöldszámot (csak Magyarország
területéről, illetve magyar
telefonszolgáltatótól indított hívás esetén):
06 80 44 24 24
A szolgáltatás egész Európában igénybe

A kérdőíveket az interneten,
a www.peugeot.hu/velemeny oldalon
is kitöltheti.

* A Peugeot márkakereskedések
és márkaszervizek mindenkori aktuális
listáját megtalálhatja weboldalunkon:
www.peugeot.hu

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot időszakos vizsgálatok és garanciafeltételek füzetben találhatja meg. A Peugeot Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2014. október 17. napján érvényes adatok. A képeken bemutatott
gépjárművek felszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és
kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a
bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül
közzéteszi a www.peugeot.hu <http://www.peugeot.hu> internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé
a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak
vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag
az Automobiles Peugeot előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2014. október

Nyomdai gondozás: PIXELGRAF
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