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Peugeot har altid holdt den franske industrielle tradition for kvalitet 
og innovation i hævd. I dag har Peugeot mere end nogensinde fokus 
på at konstruere biler med et stilrent design, som er mere end en 

god køreoplevelse, men er en oplevelse for alle sanser. For at kunne 
tilbyde en mere intuitiv køreoplevelse, har vi gjort os umage med hver 
enkelt detalje inden for ergonomi, materialer og multimedie.
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EN  RADIKAL  STAT IONCAR
Med sit skarpe og muskuløse design, stramme linjer, markante kølergitter og 19” alufælge(1) udviser den nye Peugeot 508 SW GT moderne 
elegance samtidig med, at den er både rummelig og sportslig. De optimerede køreegenskaber, den unikke Peugeot i-Cockpit® førerplads og de 
højteknologiske førerhjælpefunktioner lover fantastiske køreoplevelser.

NY P E UGEOT 508  SW GT

(1) Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.  
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Den lave, slanke silhuet afslører den nye Peugeot 508 SW GTs sportslige temperament, der også understreges af den dobbelte rørhale i 
krom(1) samt motorhjelmen, der er udformet, så den kliner sig mod bilens struktur. I fronten afslører krom-kølergitteret med ternet mønster, 
fint indrammet af Full LED-forlygterne og det lamelformede kørelys, den skarpe og bidende personlighed. 

(1) Afhængig af motor.
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DET UNIKKE PEUGEOT I-COCKPIT®
Oplev den nyeste version af Peugeot i-Cockpit® - en adræt og visionær førerplads med et stilrent design. Med sit kompakte og ultra-manøvre-
dygtige rat, den digitale, programmerbare head-up instrumentgruppe og 10” HD touch-skærmen(1), byder Peugeot i-Cockpit® på virkelig gode 
ergonomiske egenskaber og køreoplevelser. Toggle Switch- tasterne betjenes med en let berøring med fingerspidsen og giver adgang til bilens 
mange funktioner. 

(1) Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.  
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Tag plads i de moderne og elegante omgivelser i den nye Peugeot 508 SW GT. Interiøret består af lækre og tidløse materialer i læder(1) og 
Alcantara®, herunder et læderrat(1) med perforeret kvalitetslæder, mens instrumentbord, døre og midterkonsol er beklædt med Zebrano-træ. 
Kabinens nøje udvalgte materialer og indtræk gør hver enkelt køretur til en oplevelse i diskret luksus(1).  

(1) Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.  Læder og andre materialer: For nærmere oplysninger om læderindtræk, se prislisten på peugeot.dk eller spørg din forhandler.
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KATTEDYRSAGT IG  YNDE 
Allerede ved første øjekast bemærker man den nye Peugeot 508 SW GT Lines kattedyrsagtige kraft og ynde. 
Det banebrydende design afslører atletiske konturer, en kompakt volumen og en vovet linje, der understreges af rudernes udformning og tagbøj-
lerne i sort højglans. Kabinen indeholder raffineret udstyr, blandt andet et lysfølsomt Frameless(1) bakspejl og andre premium elementer, herunder 
læderrat(2) med perforeret læder, kromringe og GT Line badge.

NY P E UGEOT 508  SW GT  L INE

(1) Spejl uden ramme. 
(2) Læder og andre materialer: For nærmere oplysninger om læderindtræk, se prislisten på peugeot.dk eller spørg din forhandler.



9

Den nye Peugeot 508 SW GT Lines aerodynamiske fastback(1) silhuet tegner sig i hele bilens længde. Designet er klart, enkelt og perfekt  
proportioneret. Profilen afslører en atletisk og skulpturel muskulatur, der understreges af de store, hvælvede skærme. 

(1) Karrosseritype, hvor taglinjen fortsætter ubrudt over i bagklappens linjer.
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M ASS ER  AF  LYS 
For større visuel komfort både dag og nat består Peugeots nye lyssignatur(1) af Full LED-forlygter med automatisk højdejustering(2),  
LED-blinklys foran og statisk drejelys. Du ser bedre og bliver mere synlig i trafikken, hvilket optimerer sikkerheden.

(1) Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.
(2) Dette system korrigerer automatisk lygtehøjden afhængigt af bilens last for at undgå at genere andre trafikanter.
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Peugeots lyssignatur fuldendes af 3D Full LED-baglygter(1) med tre stiliserede løvekløer, der lyser livligt op ved låsning og oplåsning af 
dørene. Baglygternes lysstyrke justeres automatisk efter lysforholdene for at opnå større synlighed(1). 

(1) Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.
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R A D IK ALT  MODERNE 
Lad dig imponere af de stærke, flydende linjer på den nye Peugeot 508 SW Allure. 
De elegante, sportslige stiltræk er inspireret af coupé-modellerne, og samtidig kan rummeligheden måle sig med en stationcar i topklassen.  
Fra de allerførste skitser til det færdige design har der via banebrydende teknikker været lagt et stort arbejde i at finde de optimale proportioner. 

NY P E UGEOT 508  SW ALLURE
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I bagenden udfolder den nye Peugeot 508 SW Allures muskuløse fremtoning sig fuldt pga. de særligt brede bagskærme.  
Det tværgående, sorte højglans panel, der fremhæver baglygternes 3D-effekt(1), er direkte inspireret af konceptbilen Peugeot Instinct,  
og øger kontrasten til de 2 trapez-formede rørhaler i krom.  

(1) Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.
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PE RF EK TE  DETALJER
De elegante rammeløse døre er et vigtigt element i det stilrene design på den nye Peugeot 508 SW, og er med til at understrege den længere og 
lavere silhuet. Peugeot har sat al sin designmæssige ekspertise ind på at opnå et smukt, æstetisk design og kompromisløs kvalitet. Proportioner-
nes balance, finishen og samlingerne er udført med en sådan præcision, at hver eneste detalje har et touch af perfektion. 
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Nyd de smukke landskaber, du kører igennem. 
Soltagets(1) store åbning giver et bredt udsyn til omgivelserne og sikrer masser af lys helt om på bagsædepladserne. Solgardinet,  
der matcher loftsbeklædningen, beskytter dig mod solens skarpe stråler, og er med til at skabe en mere dæmpet og rolig atmosfære. 

E T  BREDT  UDSYN MOD VERDEN

(1) Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.
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PE RM ANENT ONL INE  FORBINDELSE
Anvend dine apps på 10’’ Touchkærmen(1) ved hjælp af Mirror Screen(2) funktionen, og oplad din smartphone(3) i midterkonsollen. 
Kør trygt afsted med online 3D-navigation(4) med stemmestyring(5).
Med Peugeot i-Cockpit® Amplify(4) kan du vælge stemningsmiljø i kabinen og tilpasse kørestilen til dit humør ved hjælp af den aktive 
elektroniske affjedring(1). 
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(1) Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.
(2) Standard eller option afhængigt af version. Mirror Screen anvender din smartphones data forudsat du har et telefonabonnement med internetadgang, og medfører ingen ekstra abonnementsudgifter. Du tilslutter 
telefonen til bilen via et USB-kabel. Mirror Screen-funktionen fungerer via Android Auto (Android Smartphones efter download af Android Auto app’en på sin smartphone, mens bilen holder helt stille), via Apple CarPlay™ 
(iOS smartphones), eller via MirrorLink® teknologien (MirrorLink® kompatible smartphones). Kun godkendte Android Auto , Apple CarPlay™ eller MirrorLink® apps fungerer, når bilen kører eller holder stille, afhængigt af 
situationen. Visse af app’enes funktioner er ikke tilgængelige under kørsel. Visse typer indhold, der er gratis tilgængelig på din smartphone, kræver betalingsabonnement for en MirrorLink®, Apple CarPlay™ eller Android 
Auto, certificeret app. App’ene Android Auto og Apple CarPlay™ kan stemmestyres. 
(3) Standard eller option afhængigt af version - Opladning via induktion af apparater, der er kompatible med Qi standarden.
(4) Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.
(5) Dansk ikke muligt.
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ERG ONOMISKE  SÆDER
For at sikre høj komfort under alle forhold er den nye Peugeoet 508 SW udstyret med omsluttende fører- og passagerforsæder, der er AGR-cer-
tificerede(1); et label, der tildeles for et ergonomisk design og et stort antal indstillingsmuligheder(2). For optimal komfort kan du vælge sæder med 
elektrisk justering, memory-funktion, varme og massage(3) via aktivering af 8 luftlommer i ryglænet.

(1) Aktion Gesunder Rücken (Tysk organisation for bedre rygsundhed). Standard eller option afhængigt af version 
(2) Justering af sædepudens længde- og hældning og lændestøtte.
(3) Der findes 5 massageprogrammer. Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version. 
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FOCAL®(1) premium Hi-Fi anlægget leverer en klar og detaljerig lyd til dem, der ønsker det nyeste og bedste inden for lydkvalitet. 
Med 10 højttalere og de bedste lydteknologier har den nye Peugeot 508 SW rykket grænserne yderligere for gode Hi-Fi oplevelser. 

HI -F I  F OCAL®  –  REN VELLYD 

(1)  Standard eller option afhængigt af version.
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SM ART E  OPBEVARINGSLØSNINGER
En lang række smarte opbevaringsrum findes jævnt fordelt i kabinen i den nye Peugeot 508 SW. Foran findes de i dørene samt under og i midter-
konsollen. Passagererne på bagsædet har også mange muligheder for opbevaring af deres ting inden for tæt rækkevidde. Med sin optimerede 
rummelighed og mange opbevaringsrum i kabinen sikrer den nye Peugeot 508 SW nye anvendelser og muligheder om bord.  
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Der er masser af plads til kufferter og anden bagage i det store bagagerum(1), der er yderst praktisk på grund af skinnerne i bunden og sikkerheds-
nettet for høj last(2). Med den lave læssekant og den ekstra brede bagklapsåbning er der masser af plads og imponerende adgangsforhold. 
Den nye Peugeot 508 SW kan være forsynet med en motorstyret bagklap med håndfri funktion(3), i kombination med Nøglefri Adgang og Start, 
som gør det let at åbne og lukke bagklappen ved hjælp af en lille sparkebevægelse ind under bagkofangeren.

E T  GENIALT  BAGAGERUM 

(1) Bagagerumsvolumen = 530 liter under bagageskjulet og op til 1780 liter med nedfældede bagsæderyglæn.
(2) Standard eller option afhængigt af land
(3) Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.
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EK S EM PLARISKE  KØREEGENSKABER

I den nye Peugeot 508 SW finder man nogle af de mest avancerede teknologiske systemer på markedet. 
Den præcise styring, det behagelige rat, og det eksemplariske vejgreb understøttet af den elektroniske variable affjedring(1) 
giver føreren en helt ny intens følelse af bevægelsesfrihed.

(1) Den elektroniske variable affjedring giver føreren mulighed for at vælge mellem 3 køreprogrammer med 3 forskellige affjedringsfunktioner:  
normal, komfort eller sport. Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version
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Det lille, kompakte rat i Peugeot i-Cockpit ligger godt i hænderne, reagerer hurtigt, og giver føreren fornemmelsen af fuld kontrol.  
Den nye Peugeot 508 SW er den perfekte kombination af vejgreb og manøvredygtighed.
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HØJTEKNOLOGISK  UDSTYR
Den nye Peugeot 508 SW er forsynet med en lang række avanceret teknologisk udstyr(1), og førerhjælpefunktioner(2) af nyeste gene-
ration, som øger sikkerheden, hjælper dig med dine parkeringsmanøvrer og med at læse og forstå omgivelserne og vejforholdene. 

(1)  Udstyr, der er standard, option eller ikke tilgængeligt afhængigt af version: 6 airbags, ABS, ESC (elektronisk stabilitetsprogram),  
infrarødt kamera, multifunktionskamera øverst i forruden, 12 ultralydssensorer, radar og to 180° videokameraer. 

(2) Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.
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Det infrarøde Night Vision(1) kamera registrerer fodgængere og dyr foran bilen i mørke og ved nedsat sigtbarhed, også uden for lygternes 
rækkevidde, og øger dermed sikkerheden under kørsel. Et billede af området foran bilen vises lige i dit synsfelt i den digitale instrumentgruppe 
og ledsages af et advarselssignal.

SE  REAL ITETERNE I  ØJNENE 

(1) Nattesyn. Option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.
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OPT IM ERET  S IKKERHED
Safety Pack(1) består af en række førerhjælpefunktioner, der sikrer dig en tryg og rolig kørsel. Den indeholder Active Safety Brake 
(automatisk nødopbremsning) med Distance Alert (advarsel om risiko for kollision), Aktiv vejstribealarm og Skiltegenkendelse med 
hastighedsanbefaling. 
Safety Plus pakken(2) indeholder avancerede sikkerhedssystemer, herunder Aktivt blindvinkelsystem, Uopmærksomhedsalarm,  
Automatisk skift mellem nær- og fjernlys og Udvidet skiltegenkendelse for at øge sikkerheden på vejen. 

(1) Standard. 
(2) Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.
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Med Driver Assistance Pack 1 eller 2(1) bliver din nye Peugeot 508 SW delvist selvstyrende. 
Ved hjælp af radaren midt i forkofangeren og kameraet øverst i forruden afpasser den Aktive fartpilot med Stop & Go-funktion automatisk 
hastigheden til den forankørende bil, så der hele tiden holdes en konstant afstand. Systemet er koblet sammen med Lane Assist-funktionen, 
som sørger for, at bilen holder den position på vejbanen, du har valgt.  

(1) Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.

D E L VIS T  SELVSTYRENDE B IL
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Den nye EAT8-gearkasse(1) er lige så økonomisk som en manuel gearkasse og har et hurtigt og glidende gearskifte takket være den nye, 
elektriske gearvælger 'Shift and Park by wire'(2) og gearskiftegrebene ved rattet. 
Peugeot 508 SW fås også med en 6-trins manuel gearkasse, BMV6, i forbindelse med BlueHDi 130 hk-motoren. 

SM ID IG  KØRSEL

(1) EAT8: Ny 8-trins automatgearkasse (Efficient Automatic Transmission 8 Speed).
(2) Gearvælger med elektrisk betjening
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T I LBEHØR T IL  KØRETUREN
Den nye Peugeot 508 SW kan forsynes med transport-, beskyttelses- og komfortudstyr samt multimedieløsninger, der hjælper dig med at ved-
ligeholde din bil og sikre behagelige køreture.

1 – Cykelholder på anhængertræk
2 – Tværgående tagbøjler
3 – Lang tagboks

1

3
2
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1. Sort Losange stof(1)

2. Sort Imila stof og sort kunstdellæder(1)

3. Sort Belomka stof og sort kunstdellæder(1)

4. Sort Sellier læder med syet aikinite motiv og sort Sellier perforeret læder(1)

5. Rødt Sellier læder med syet aikinite motiv og rødt Sellier perforeret læder(1)

6. Sort alcantara® med syet aikinite motiv og sort kunstdellæder(1)

LÆKRE  MATER IALER

Ved at kombinere beklædning og indtræk af kvalitetsprægede, tidløse 
materialer(1) i den nye Peugeot 508 SW kan alle skabe et personligt 
univers, der gør hver enkelt køretur til en særlig oplevelse.

(1) Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version. 
Læder og andre materialer: For nærmere oplysninger om læderindtræk, 
se prislisten på peugeot.dk eller spørg din forhandler.



1

3

6

5

4

2
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D E T  S IDSTE  TOUCH 
Vælg farve efter smag og behag blandt 6 metallakfarver, herunder den nye Blå Celebes med pail-
let-effekt, 1 standardlak,1 Hvid lak samt 2 speciallakfarver: Hvid Nacre og Rød Ultimate. 
Tilføj det sidste touch med matte eller blanke alufælge. Vælg mellem 5 forskellige typer(1). 

(1) Standard, option eller ikke tilgængelig afhængigt af version.

17” MERION16” CYPRESS

17” MERION 
To-tonet Diamant cut

19” AUGUSTA  
To-tonet Diamant cut

18” SPERONE  
To-tonet Diamant cut



(1) Option.

Grå Hurricane

Rød Ultimate

Sort Perla Nera

Grå PlatiniumGrå Artense

Blå Celebes

Hvid Perleeffekt

Blå Encre

Hvid Banquise

Grå Amazonite

LAKTYPE

SPECIALLAK (1)

LAKTYPE

STANDARDLAK

LAKTYPE

METALLAK (1)

HV ID  L AK (1)
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FINANSIERING 
Lad Peugeot-forhandleren hjælpe med finan-
siering af din nye bil. Forhandleren kan tilbyde 
en yderst fordelagtig finansiering via Peugeot 
Finans.

For en fast månedlig ydelse kan du desuden 
indgå en Peugeot Serviceaftale i op til 5 år og 
op til 205.000 km. Du kan læse mere om Peu-
geots serviceaftaler på www.peugeot.dk.

PEUGEOT ASSISTANCE
Kører du tør, punkterer eller får et driftstop på 
vejen, som skyldes en defekt i bilen, kontakter 
du blot Peugeot Assistance, der de første to 
år af bilens liv vil komme og hjælpe dig videre.

Besøg Peugeot på internettet. Her finder du 
oplysninger om vores modeller, priser, tilbe-
hør samt mulighed for at besøge hver enkelt 
forhandler i Danmark: www.peugeot.dk.

Du kan desuden tilmelde dig vores nyheds-
brev, hvor du kan få nyheder fra Peugeots 
verden, invitationer til  events, information om 
gode tilbud osv.

Du kan også følge Peugeot Danmark på  
Facebook. Her kan du opleve dugfriske nyhe-
der, særlige konkurrencer m.m.

FOR HANDLERNET  
OG SERVICE

P EUG EOT INTERN E T

Informationer og illustrationer i denne brochure er baseret på tekniske specifikationer på det tidspunkt, den er fremstillet. Det viste udstyr fås som standard eller option af-
hængigt af udstyrsniveau. Peugeot forbeholder sig ret til, inden for rammerne af produktets løbende udvikling, at ændre de tekniske specifikationer, udstyr, optioner og farver. 
Den tilgængelige  teknik og billedgengivelse gør det ikke muligt at gengive farverne nøjagtigt. Der tages forbe- hold for evt. trykfejl og ændringer. For yderligere og mere præcise 
informationer henvises til Peugeot-forhandleren. Dette katalog eller dele af det må ikke kopieres uden udtrykkelig tilladelse fra Peugeot Danmark.

PEUGEOT FORHANDLERNET
Ved at vælge en Peugeot, kan du nyde godt 
af et udbygget og tæt forhandlernet, der altid 
står til rådighed. Der findes 59 forhandlerste-
der alene i Danmark og hele 7.000 i Europa. 

Du kan altid have fuld tillid til alle forhandlere 
– de er alle Peugeot-specialister.

ORIGINALE PEUGEOT-RESERVEDELE
For at sikre kvalitet og sikkerhed har alle vores 
originale Peugeot-reservedele gennemgået 
mange tests og kontroller. 

Dette sikrer pasform og levetid. Der er to års 
reklamationsret på dele og arbejde udført hos 
Peugeot-forhandleren.
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