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Sikkerhetsutstyr:
ABS-bremser med bremsekraftfordeler
Nødbremseassistanse
ESP (elektronisk stabilitetsprogram) og antispinn
Hill assist (bakkestartfunksjon)
Intelligent Traction control
5 stjerner i Euro Ncap
6 kollisjonsputer
- to kollisjonsputer foran for fører og passasjer, 2-trinns
- sidekollisjonsputer foran
- sidekollisjonsgardiner fra tak foran og bak
Bryter for utkopling av kollisjonspute på passasjersiden 
Sikkerhetsbelter med aut. strammere og blokkerere med 
trykkbegrensning foran
Cruise control med fartsbegrenser
Dødvinkelovervåking
El-håndbrems
Full LED-frontlys og fjernlysassistanse
Head-up display i farger
Nødoppringing (BTA)
Aut. tenning av varselblink ved kraftig nedbremsing
Kutt av drivstofftilførsel ved ulykke/kollisjon
Høyde- og vinkeljusterbare hodestøtter foran
Tre høydejusterbare hodestøtter bak
Barnesikring bak
Varsellyd for gjenglemt nøkkel i tenning og tente lys
Varsellyd for glemt sikkerhetsbelte foran
Varsel for åpne dører i multifunksjonsdisplayet
Bryter for låsing av dører inne i kupé
Automatisk låsing av dører og bagasjerom når bilen 
kjører fortere enn 10 km/t
Isofix barnesetefester begge sider i 2. rad
Automatisk vinduspusser foran med regnsensor, auto-
matisk tenning av instrumentlys og automatisk ned-
blendbart innvendig speil
Parkeringssensor foran og bak
Ryggekamera
Dekkskum (sprayboks) og nødkompressor
Elektrisk parkeringsbrems

Komfort og teknikk:
Kjørecomputer
Multilink bakaksel (oppleves som dynamisk kreng-
ningskontroll - kun HYbrid4)
Keyless-Go (handsfree inngang og start) og 2 nøkler 
med fjernbetjening
Elektriske betjente vinduer foran/bak, ettrykksfunk-
sjon
DAB+ radio med berøringsskjerm, Bluetooth, USB/
Jack, NAC navigasjon inkludert oppdatering av 
kartverk (4 ganger per år i evig tid)
Klimaanlegg, automatisk betjent 2-soner
Skinntrukket ratt og girspakkule
Kupélys tidsforsinket med kartleserlamper foran
Speil utvendig, elektrisk justerbare, oppvarmede og 
innfellbare med velkomstlys
Sminkespeil i solskjerm for fører og passasjer foran
LED interiørlys

Delskinninteriør (med røde sømmer på RXH Line)
Elektrisk justerbar korsryggstøtte på førersetet 
Elektrisk justerbare forseter og forlengelse av sittepute
Motorisert bakluke (standard på RXH HYbrid4)
Høyde- og lengdejusterbart multifunksjonsratt
Høydejusterbare forseter
Varmeseter foran
Delt baksete 40/60
Oppbevaringsrom i dører foran og bak
Oppbevaringsrom begge sider og under gulvmatte i 
bagasjerom
12V uttak
Webasto tilleggsvarmer med tidsur (kun HYbrid4)

Dynamikk og design:
18” aluminiumsfelger, 245/45 R18 (smidde på HYbrid4)
Ekstra fargede sidevinduer bak
Forkrommede lister rundt sidevinduene
Panorama glasstak
LED-kjørelys som tre katteklor
Takrails

508 RXH og 508 RXH Line standardutstyr 



508 RXH og 508 RXH Line ekstrautstyr 

508 RXH og 508 RXH Line
Alarm sammen med superlås 
17” aluminiumsfelger, Style 12, 225/55 R17
JBL HiFi anlegg 500 W og 10 høyttalere sammen med laminerte sidevinduer
Klimaanlegg, automatisk betjent 4-soner
Bagasjenett opp til tak (RXH HYbrid4)
Motorisert bakluke og bagasjenett opp til tak (RXH Line)
Delskinn Alcantara interiør med minne på el-førersete og elektrisk massasjefunksjon, stoffmatter foran og bak
Skinninteriør i Nappa med minne på el-førersete og elektrisk massasjefunksjon, stoffmatter foran og bak (med røde 
sømmer på RXH Line)
Metallic lakk



Motor og teknikk

Forbrenningsmotor  2.0 HDi  2.0 BlueHDi 
  HYbrid4 200 hk 180 hk aut
Sylindervolum  1 997  1 997
Maks ytelse kW  120  133
Makes ytelse hk o/min  163 v/3850  180 v/3750
Maks dreiem. Nm o/min  300 v/1750  400 v/2000
Girkasse  EMG*  Automat (EAT6)
Antall gir  6  6

Dekkdimensjon  245/45 R18V  245/45 R18
Bremser foran  Skiver, ventilerte  Skiver ventilerte
Bremser bak  Skiver  Skiver

Egenvekt kg  1 770  1 650
Maks tilh.vekt m/brems kg (henger med antiskrenssystem) 1 100  1 475
Maks tilh.vekt m/brems kg (henger uten antiskrenssystem)    800  1 475
Tillatt totalvekt  2 325  2 240
Vogntogvekt  3 125  3 440
Topphastighet km/t  213  220
Akselerasjon 0-100 km/t  8,8  8,6
Svingdiameter mellom fortau  10,99  10,99
Bakkeklaring  18,4  18,4

Drivstofftank, liter  60  60

Forbruk liter/mil (ihht direktiv 99/100/CE):
Bykjøring  0,40  0,52
Landevei  0,49  0,42
Blandet kjøring  0,46  0,46
CO2 utslipp g/km  109  119
NOx utslipp g/km  61,2  40,3

 
 
 

HYbrid4 elektrisk motor  
Type  BOSCH
Maks ytelse kW  27
Makes ytelse hk o/min  37
Maks dreiem. Nm o/min  200

Batteri  SANYO
Type  Ni-MH (Nikkel Metallhydrid)
Nominell spenning (i Volt)  202
Spenningsområdet (i Volt)  151 - 269 V

* EMG =  elektronisk styrt manuell girkasse



Dimensjoner

Bagasjeromsvolum VDA liter / liter vann:  



Modellprogrammet er under stadig utvikling, og kan følgelig være endret etter at brosjyren er produsert. Vi 
tar derfor forbehold om produktendringer samt eventuelle skrivefeil.Vi ber deg derfor å undersøke med din 
Peugeotforhandler for å få oppdatering på eventuelle endringer.

Vi gjør oppmerksom på at illustrasjonsfoto på forsiden kan avvike noe fra de norske spesifikasjoner.

Dimensjoner

RXH Line


