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PEUGEOT har rike tradisjoner når det gjelder innovasjon og produksjon

av toppkvalitet. Og i dag, mer enn noensinne, setter PEUGEOT 

alt inn på å utvikle biler med elegant design som gir en unik 

kjøreopplevelse for alle sanser. Ergonomi, materialer, konnektivitet: 

Vi har jobbet med alle detaljer for at kjøringen skal bli enda mer intuitiv

og enda behageligere for deg.
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PEUGEOT 5 08  GT

«  NYE PEUGEOT 5 08 ER  BYGGET UT  F RA  
DE  STIL ISTISKE  ELEMENTEN E SOM BLE  

UT VIKLET  MED VÅRE N YESTE  KON SEPTBILER ,  
SOM “PEUGEOT EXALT”  OG “P EUGEOT IN STIN C T”.  »  

GILLES  VIDA L  
DESIGNDIREKTØR HOS PEUGEOT



HELT  SEDAN. . .

Med sin lave silhuett, sine stramme linjer og sin muskuløse, røffe stil 

er nye PEUGEOT 508 GT en elegant og innovativ bil. 

Den eksklusive motoren gjør kjøreopplevelsene enda bedre.

6

. . . EN  RADIKALT  NY  SEDAN.

7

Nye PEUGEOT 508 GT er lett gjenkjennelig med sin tøffe front og grillen med forkommet dammønster, 

innrammet av Full LED(1)-lykter som vitner om en radikalt moderne bil. Bilens design er klar, enkel og velproporsjonert,

med en atletisk muskulatur, og med et smekkert karosseri som fremhever de smidige skjermene uten brutte linjer.

NYE  PE UGEOT 508  GT

(1) Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon
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PEU GEOT I -COCKP IT® .

Sett deg inn i   PEUGEOT i-Cockpit® og nyt opplevelsen du oppnår med denne innovative utformingen 

av førerplassen. PEUGEOT i-Cockpit® består av et kompakt ratt, konfigurerbare headup-instrumenter(1)

og en 10-tommers stor kapasitiv HD-berøringsskjerm(2). Du styrer bilens forskjellige innstillinger 

ved hjelp av vippebrytere (“Toggle Switches”) som er utrolig enkle å betjene.

T ID L ØS  OG MOD E RN E .

Hver minste detalj har blitt uttenkt for å gi deg enda bedre kjøreopplevelser. 

Innvendig er nye PEUGEOT 508 GT ikledd noble og tidløse materialer, med skinn(1) og Alcantara®,

og med et ratt trukket i fullnarvet, perforert skinn(1). Instrumentbordet, dørpanelene og midtkonsollen

er i zebrano-tre.

(1) Skal helst konfigureres når bilen står stille
(2) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon (1) Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon



PEUGEOT 508  GT  L INE

«  PEU GEOT 508 s U NI KE  OG S PEKTAKU LÆRE 
PROPORS JONER ER  FRI  FOR S TI L I S TISKE  

OV ERD RI V EL S ER ,  OG D ET ER  D ET  S OM  GIR  BILEN 
EN HELT  S PES I EL L  EL EGANS E .  »  

P I ERRE-PAUL MAT TEI
DE S IGNA NS VA R L IG 

FOR NYE  PE U GE OT 508



M ER  ENN BARE  ORD.

Man legger umiddelbart merke til den smidige og kraftige estetikken til PEUGEOT 508 GT Line.

Bilen har profilerte linjer, raffinert design og teknologisk utstyr. La oss bare nevne det rammeløse

innvendige speilet(1) og GT Line-spesifikasjonene i toppklasse. 

1 2

D R IST IG  E L E GA N SE .

1 3

Fronten til den nye PEUGEOT 508 GT Line rommer en grill med dammønster og forkrommet list, 

speildeksler i blank sort og nye lykter som fremhever bilens rene og dristige linjer.

NYE  PE UGEOT 508  GT  L INE

(1) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon



LYSENDE KLART.

For å gi enda bedre visuell komfort både når det er lyst og når det er mørkt, består merkets nye lyssignatur(1)

av Full LED-lykter med automatisk høydekorrigering(2), LED-blinklys foran og statiske kurvelys. 

Du ser og blir sett hele tiden, noe som gir deg optimale kjøreforhold og bedre sikkerhet.

14
(1) Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon
(2) Denne funksjonen korrigerer automatisk lyktenes høyde i forhold til bilens belastning, slik at du ikke blender andre trafikanter (1) Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon

BL I  L AGT  ME RKE  T IL .

1 5

Bilens lyssignatur kompletteres bak av 3D Full LED-lys(1) formet som tre PEUGEOT-løveklør. 

Disse tennes når dørene låses opp og igjen. Lysstyrken tilpasser seg automatisk lysforholdene, 

slik at du bir godt sett under alle omstendigheter. 



PEUGEOT 508  ALLURE

«  NYE PEUGEOT 508 HAR ALLE  
PEUGEOT-MODELLENES STERKE S IDER 

NÅR DET  GJELDER SPORTSLIGHET,  
ELEGANSE OG INNOVASJON.  »

B ERNARD HESSE
MERKETS  PROSJEKTSJEF  FOR 508



A N N E RL E D E S .

Med sin elegante, smidige og sporty silhuett er nye PEUGEOT 508 ALLURE en coupé-inspirert bil,

men med en sedans spesifikasjoner. Allerede i de første “sketch”(1) av bilen var målet å oppnå 

optimaliserte proporsjoner med teknisk nytenking. 

1 8

DES IDERT  MODERNE .

1 9

Bak fremhever den blanke, sorte listen lyktenes 3D-effekt, som er direkte inspirert av konseptbilen “PEUGEOT Instinct”.

Kupeen er blitt gjort smalere bak for å fremheve bilens sjenerøse skjermer. De 18-tommers store tofargede 

HIRONE-felgene med diamantfinish og Grey Dust(1)-klarlakk markerer bilens røffe muskulatur.

NYE  PE UGEOT 508  ALLURE

(1) Utkast/tegning(1) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
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ÅPEN MOT VERDEN .

Nyt landskapet du kjører igjennom. 

Det store soltaket(1) gir unik sikt til alle i bilen, også de som sitter i baksetet. 

KOMPROMISSL ØS  PE RFE KSJON .

De elegante, rammeløse dørene matcher perfekt med de stilrene linjene i nye PEUGEOT 508.

Her har designteamet lagt ned all sin ekspertise og erfaring for å oppnå estetikk og kvalitet 

uten kompromisser: Proprosjonene, finish og justeringer har blitt utarbeidet med den største

presisjon slik at hver minste detalj har blitt like perfekt. 

(1) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon



INTER IØRET

« DET Å GJØRE SEG KJENT MED NYE PEUGEOT 508 
ER SOM Å STIGE INN I EN ANNEN VERDEN, 

ET OVERRASKENDE , ORIGINALT OG KVALITETSPREGET
UNIVERS SOM GIR STIMULERENDE OG INTUITIVE 

KJØREOPPLEVELSER I HVERDAGEN. »

ANNA COSTAMAGNA
DESIGNMANAGER FOR INTERIØRET I  508
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(1) Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon. Mirror Screen-funksjonen bruker smarttelefonens data-abonnement, 
på den betingelse at man har et telefonabonnement med internett-tilgang. Det er ingen ekstra kostnader for dette. 

Brukeren kobler telefonen til med en USB-kabel. Mirror Screen-funksjonen fungerer via Android Auto (for smartphone med Android 
etter å ha lastet ned appen Android Auto på smarttelefonen, med bilen stoppet), via Apple CarPlay™ (for smartphone med iOS), 

eller via teknologien MirrorLink® (for MirrorLink®-kompatible smartphones). Kun sertifiserte Android Auto, Apple CarPlay™ 
eller MirrorLink®-apper vil kunne fungere. Dette skjer av sikkerhetsgrunner enten med bilen stoppet eller når den kjører, avhengig av det en-

kelte tilfelle. Når bilen kjører, vil enkelte funksjoner i appene være nøytraliserte. Visse typer innhold, som kan være gratis i bruk 
på din smartphone, kan kreve abonnement på en tilsvarende sertifisert MirrorLink®, Apple CarPlay™ eller Android Auto-app. 

Android Auto og Apple CarPlay™-appene kan betjenes med tale. For ytterligere informasjon, 
gå inn på https://www.peugeot.no/service-tilbehor/online/mirror-screen/.

(2) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
(3) Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon - Induksjonslading for apparater som er kompatible med Qi-normen.

(4) Standard-, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.

STAY CONNECTED.

Med Mirror Screen(1)-funksjonen kan du bruke de appene du er mest 

avhengig av på bilens 10-tommers store kapasitive berøringsskjerm(2). 

Du kan lade opp(3) smarttelefonen på midtkonsollen. 

Reisen gjøres enda enklere med 3D-navigasjonssystemet(4)

med talebetjening. Med PEUGEOT i-Cockpit® Amplify(4)

kan du personliggjøre bilen innvendig og tilpasse bilens kjøremodus 

etter ditt humør, takket være betjeningen og den aktive fjæringen. 



S K REDDERSYDD S ITTEKOMFO RT.

For å sikre komfort under alle omstendigheter er nye PEUGEOT 508 utstyrt med omsluttende fører- og passasjeresete

som er AGR(1)-sertifiserte. Denne sertifiseringen gjelder setenes ergonomi og reguleringsmuligheter(2). 

Optimal komfort oppnås med seter med elektrisk regulering og minnelagring av posisjoner. Setene kan også 

ha flerpunkts massasjefunksjon(3) som aktiveres med åtte luftlommer.

26

(1) Aktion Gesunder Rücken (tysk kampanje for god rygghelse). Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon
(2) Regulering frem og tilbake, helning av seteputen og korsryggstøtte
(3) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon

HI -F I  FOCA L ® -  RE N  LY D.

27

Nye PEUGEOT 508 kan utstyres med 10 høyttalere og lydteknologier som er blant

det aller beste som finnes innen Hi-Fi for biler. 
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S MÅ  OPPBEVARINGSPLASSER  FOR  LANG E R E IS ER .

Det er en rekke forskjellige oppbevaringsmuligheter rundt omkring i kupeen. 

Foran finner du dem i dørene, i og under midtkonsollen. 

Baksetepassasjerene vil også ha alle ting innen rekkevidde. 

Gjør deg kjent med alle de praktiske løsningene i nye PEUGEOT 508.

E KSTRA  VOLU M.

(1) Bagasjeromsvolum = 487 liter. Man kan øke volumet ytterligere ved å folde sammen hele eller deler av baksetet
(2) Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon

Det store bagasjerommet(1) kan romme kofferter og bagasje, og den ekstra brede åpningen gjør bagasjerommet

ekstra praktisk. Nye PEUGEOT 508 finnes også med handsfree bakluke som, kombinert med nøkkelfri inngang 

og start (Keyless Go), gjør det mulig å åpne og lukke bagasjerommet med en enkel bevegelse med foten 

under støtfangeren bak.



KJØREEGENS KAP E R

« NYE PEUGEOT 508 HAR DE ALLER 
BESTE KJØREEGENSKAPER , OG RESULTATET 

ER GANSKE ENKELT FORBLØFFENDE! »

LAURENT BLAN C H ET
PRODUKTDIREKTØR PEUGEOT
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(1) Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon og motor

KJØR D IN  EGEN VE I .  

Nye PEUGEOT 508 er utstyrt med Peugeots mest avanserte teknologier. 

Med sin presise og behagelige kjøring og sitt eksemplariske veigrep som bedres 

ytterligere med den elektrisk betjente fjæringen (1), gir bilen føreren enda 

større frihet og helt nye kjøreopplevelser.
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FU LL  ASS ISTANSE .

Nye PEUGEOT 508 er rikt utstyrt med teknologiske systemer(1) og kjøreassistanse(2)

av siste generasjon som bedrer sikkerheten, hjelper deg med dine manøvreringer 

og bidrar til raskere forståelse og bedre takling av alle forhold underveis. 

(1) Standardutstyr, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon: seks kollisjonsputer, ABS, ESP, infrarødt kamera, 
multifunksjonelt kamera øverst på frontruten, tolv ultralydsensorer, radar og to 180°-videokameraer
(2) Standard-, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon

SE  I  MØRKE T.

(1) Nattsikt. Ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon

Om natten eller når sikten er dårlig vil det infrarøde kameraet i ‘Night Vision’(1)-systemet 

bedre sikkerheten ved å detektere fotgjengere eller dyr som måtte befinne seg foran bilen. 

Bildet av dette vises rett i førerens synsvinkel, på det digitale instrumentpanelet, 

samtidig som det gis et varselsignal.



FOREGRIPENDE S IKKERHET.

Med “Sikkerhetspakken”(1) er kjøreassistansesystemene til din disposisjon på alle reiser.

Sikkerhetspakken Plus(2) gir deg enda mer sikkerhet med systemet for aktiv overvåking av blindsonen, 

tretthetsvarsling, automatisk veksling mellom nærlys og fjernlys og utvidet gjenkjennelse av veiskilt.

36
(1) Standardutstyr
(2) Standard-, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon

E T  STE G N Æ RME RE  AU TON OMIE N .

37(1) Standard-, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon

Med ‘Pack Drive Assist Plus’(1) kjører din nye PEUGEOT 508 nesten helt av seg selv. 

Med radaren i støtfangeren foran og kameraet øverst på frontruten vil den adaptive cruisekontrollen med Stop & Go-funksjon

gjøre at bilens hastighet automatisk tilpasses hastigheten til bilen foran slik at avstanden mellom de to bilene holdes konstant.

Dette systemet er kombinert med et system for oppretthold av bilens kurs i filen.



KOMPROMISSLØS  EFFEKT IV ITET.

Nye PEUGEOT 508 er utstyrt med THP og BlueHDi(1)* E6.2-motorer av siste generasjon.

Det finnes to bensinmotorer, basert på motoren 1.6 THP. Det finnes fire dieselmotorer,

basert på motorene 1.5 og 2.0 BlueHDi.

38 (1) Alle BlueHDi-motorene er utstyrt med teknologien SCR («Selective Catalytic Reduction», selektiv katalytisk reduksjon)

SØML ØSE  G IRSK IFT.

39
(1) EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): ny 8-trinns automatisk girkasse
(2) Girspak med elektrisk betjening

Den nye automatiske girkassen EAT8(1) er like smidig som en manuell girkasse og gir raske, sømløse girskift takket være den nye,

elektriske girbetjeningen ‘Shift and Park by wire’(2) og hendlene ved rattet. PEUGEOT 508 kan også være utstyrt med en 6-trinns

manuell girkasse, BMV6 kombinert med BlueHDi 130 hk-motoren.



E N  IN VE STE R ING PÅ  LANG S IKT.

Ut over bilens nye og dristige design har PEUGEOT 508 

også blitt spesielt utviklet for å svare til alle behov, 

spesielt når det gjelder optimalisering av de totale eierkostnadene. 

I tillegg til dette har bilen teknologier av siste generasjon 

som gir føreren verdifull assistanse under kjøring.

41



DET  PERSONLIG E  PRE G

« INTERIØRET I NYE PEUGEOT 508
ER I SEG SELV EN INNBYDELSE TIL REISER . 

KVALITETEN PÅ MATERIALENE OG INTERIØRETS FINISH 
I TOPPKLASSE GJØR AT MAN HAR EN BEHAGELIG 

FØLELSE AV Å BEFINNE SEG I RAFFINERTE , 
MODERNE OG KOMFORTABLE OMGIVELSER . »

BENOÎT  MORIN
ANSVARLIG FOR FARGER OG MATERIALER
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M ATER IALER .

For din nye PEUGEOT 508 kan du velge mellom flere forskjellige 

dekorer og harmonier, med noble og tidløse materialer, slik at du får

en bil som er perfekt tilpasset din idé om komfort og velbehag. 

Sett deg inn, lukk døren, og slapp av.

1. Sort Losange-stoff (Active)
2. Delskinn sort Imila-stoff & sort TEP (Allure)
3. Delskinn grått Evron-stoff & grå TEP (Allure)
4. Delskinn sort Belomka-stoff & sort TEP (GT Line) 
5. Kornet sort skinn & sort TEP (ekstrautstyr Active/Allure)
6. Kornet grått skinn & grå TEP (ekstrautstyr Active/Allure)
7. Sort Sellier-skinn med   Aikinite-kontrastsømmer & perforert 

sort Sellier-skinn (ekstrautstyr GT Line/GT)
8. Rødt Sellier-skinn med   Aikinite-kontrastsømmer & perforert 

rødt Sellier-skinn (ekstrautstyr GT Line/GT) 
9. Skinn Alcantara® med Aikinite-kontrastsømmer & sort Sellier-skinn (GT)

1

4

8

3

7

2

6

9

5
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VELG MELLOM FORSKJELL IG E  FAR G ER .

Velg den fargen du foretrekker blant seks metallic-farger, hvorav blå Célèbes med paljetteffekt,

to vanlige lakkfarger eller to spesielle farger: hvit Nacré (perlemor) og rød Ultimate.

(1) Standard

17” MERION 17” MERION tofarget 
med diamantfinish

19” AUGUSTA tofarget 
med diamantfinish

18” SPERONE tofarget 
med diamantfinish

16” CYPRESS16” BANDON 18” HIRONE tofarget 
med diamantfinish og Grey Dust-klarlakk

VANLIG

SPESIELLE

METALLIC

Grå Hurricane(1)

Rød Ultimate

Sort Perla Nera

Grå PlatiniumGrå Artense

Blå Célèbes

Hvit Banquise

Hvit Nacré (perlemor)

Blå Encre

Grå Smart

FA R G E R

L A K K

L A K K

DIN  UTSTRÅL ING .

Final touch når det gjelder stil på din nye PEUGEOT 508 er aluminiumsfelgene, 

som kan være matte eller blanke, og som du kan velge blant 7 forskjellige modeller (1).

(1) Standard-, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
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T ILBEH ØR  FOR  R E IS EN .

Nye PEUGEOT 508 kan utstyres med tilbehør for transport, beskyttelse, komfort og med multimedialøsninger. 

Alt dette er spesielt utviklet for å gjøre kjøreturene enda enklere og behageligere for deg.

508  L IFE STY L E .

Gjør deg kjent med den eksklusive kolleksjonen med skinn og Alcantara® som er tegnet av PEUGEOT Design Lab.   

Det er reiseartikler og skinnvarer med en moderne, elegant stil som er direkte inspirert av nye PEUGEOT 508. 

Du finner hele PEUGEOT Lifestyle-kolleksjonen på: https://boutique.peugeot.com/

1 - Nettbrettholder
2 - Terskellister foran og bak

3 - Bagasjeromsmatte
4 - Skvettlapper foran

1 - Trådløs hodetelefon Listen FOCAL®, av PEUGEOT Design Lab
2 - Reiseeffekter

1

2 3 4

1

2



FOR DIN TRYGGHET

PEUGEOT GARANTI
Peugeot setter store kvalitetskrav til alle deler som
monteres i din bil. Det settes store krav til valg av
materialer, det foretas grundig forbehandling
(galvanisering/sinkbehandling) av platedeler, og for
alle deler foretas det langvarige holdbarhetstester.
Kvalitet er satt i høysetet i alle ledd hos Peugeot.
Garantien på din bil dekker både deler og arbeid
fra 5 år og 100.000 kilometer, samt en garanti 
mot gjennomrustning i 12 år på personbil 
og 8 år på varebil fra første registreringsdato.

PEUGEOT ASSISTANCE 
Peugeot Assistance vil kunne gi deg hjelp på alle
dine bilturer i Norge såvel som i hele Europa om
problemer skulle oppstå. Peugeot Assistance står
til din disposisjon 24 timer i døgnet, 365 dager 
i året, både på hjemstedet og på veien. Du kan
ringe gratis på grønt nummer 800 30022 og 
hjelp kommer i løpet av kort tid. 
Peugeot Assistance vil også sette deg i direkte
kontakt med din forhandler om dette er ønskelig.

PEUGEOT ORIGINALDELER
Hver enkelt del på dagens biler utgjør et viktig ledd
av sammensatt mekanikk. Dersom en av disse
delene går i stykker, og skiftes ut med en uoriginal
del, risikerer man å endre bilens ytelser og
sikkerhet. Alle Peugeot originaldeler blir nøye
testet og kontrollert for å garantere 
bilens funksjon, det vil si sikkerhet for deg og dine
passasjerer. Dersom du trenger å reparere bilen
din, kan du være sikker på at Peugeot originaldeler
gir deg nettopp den tryggheten.

PEUGEOT TILBEHØR
Peugeot tilbyr et komplett utvalg av tilbehør,
skreddersydd til den enkelte bilmodell. 
Peugeot forhandleren har utvalget, be om tilbud.

PEUGEOT DELESERVICE
25.000 delenummer lagerføres på Bertel O. Steen
AS sitt sentrallager på Fjeldbo. Forhandlerne er
online datatilknyttet hverandre og sentrallageret 
for å sikre maksimal hurtighet i leveringen dersom
uhellet er ute. Beredskap 24 timer i døgnet og “over
natten leveringer” av deler fra Frankrike* er med på
å gjøre ståtiden for bilen på verkstedet kortest mulig

* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA.

FOR DIN KJØREGLEDE 

MER ENN 10 000 SALGS- OG 
SERVICEPUNKTER I EUROPA 
Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte
medarbeidere, og siste generasjon av 
testutstyr, er Peugeots forhandlernett godt
forberedt for å yte den beste service for deg og 
din bil. 70 forhandlere og serviceverksteder i
Norge og over 10 000 i hele Europa står klare
dersom det skulle dukke opp behov for assistanse

PEUGEOT INTERNETT 
Oppdag Peugeot på internett, benytt følgende
adresser: 

http://www.peugeot.com 

http://www.peugeot.no

http://facebook.com/PeugeotNorge

FORHANDLERE  
OG SERVICE .

FOR MILJØET 

PEUGEOT OG MILJØET 

Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i verk
stadig nye tiltak for å begrense bilens negative
virkninger på miljøet. Stadig renere motorer,
resirkulering av deler og begrensing av
skadelige utslipp. Vi skal gjøre vårt for alltid å
være i fremste rekke også på dette området.

De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som
er presentert i denne brosjyren er ikke alle
tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr) 
på alle modeller. Modellprogrammet er under
stadig utvikling, og kan følgelig være endret
etter trykking av denne brosjyren. Vi henviser
derfor til  oversikt over tekniske spesifikasjoner,
standard- og ekstrautstyr og farger og
inntrekk. Ta kontakt med din Peugeot
forhandler for å få oppdatering på de siste
endringer.


