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PEUGEOT 508 SW

NOVÝ PEUGEOT 508 SW

AKČNÍ NABÍDKA

Informujte se u Vašeho koncesionáře PEUGEOT.

VÝBAVA MOTOR EMISE CO
2

CENA

ALLURE PureTech 180 S&S EAT8   116 g (1) 895 000 Kč
BlueHDi 130 S&S MAN6 94 g 820 000 Kč
BlueHDi 130 S&S EAT8 94 g 880 000 Kč
BlueHDi 160 S&S EAT8 111 g 910 000 Kč
BlueHDi 180 S&S EAT8 110 g 940 000 Kč
HYBRID 225 e-EAT8 33 g 1 105 000 Kč

GT LINE PureTech 180 S&S EAT8   118 g (1) 985 000 Kč
BlueHDi 160 S&S EAT8 111 g 1 000 000 Kč
BlueHDi 180 S&S EAT8 110 g 1 030 000 Kč

HYBRID 225 e-EAT8 36 g 1 195 000 Kč

GT PureTech 225 S&S EAT8   122 g (1) 1 110 000 Kč
BlueHDi 180 S&S EAT8 110 g 1 130 000 Kč
HYBRID 225 e-EAT8 36 g 1 290 000 Kč

S&S = Stop&Start, MAN = manuální převodovka, EAT = automatická převodovka, HYBRID = Plug-in hybridní verze
(1) Uvedená hodnota je orientační. Oficiální údaje k dispozici později. 

Značková záruka se skládá z běžné 2leté záruky a následně ze záruky plynoucí ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. 

Nabídku značkové záruky nelze kombinovat s podmínkami pro fleetové klienty a velkoodběratele.

Ceny platné od 13. 1. 2020 do odvolání. 

NOVINKA!
PLUG-IN HYBRIDNÍ VERZE
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Cyklus NEDC:
Výše zmíněné hodnoty jsou získány za přísných zkušebních podmínek (konstantní teplota, hmotnost i vlastnosti zkušební stanice, atd.) a profil testovacího řidiče odpovídá klidné jízdě (dle metodiky NEDC, zjištěno přepočtem z jízdního cyklu WLTP).

• Spotřeba ve městě je získána testováním vozidla na 4 km dlouhé trase vedoucí centrem města.
• Mimoměstské spotřeby bylo dosaženo v testu na 7 km dlouhé trati mimo městskou aglomeraci.
• Kombinovaná spotřeba odpovídá kombinaci spotřeby ve městě a mimo město, tedy na kombinované 11 km dlouhé trati.

Cyklus WLTP:
Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO

2
 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.  

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě.
Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad 
a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

PEUGEOT 508 SW PHEV TECHNICKÉ ÚDAJE
 MOTORY HYBRID 225  

e-EAT8 (5)

SPALOVACÍ

Emisní norma Euro 6.3

Zdvihový objem (cm3) 1598

Maximální výkon (kW / k) 133 / 180

při ot./min 6000

Točivý moment (Nm) 300

při ot./min 3000

ELEKTRICKÝ

Maximální výkon (kW / k) 81 / 110

při ot./min 2500

Točivý moment (Nm) 320

při ot./min 500-2500

Maximální kumulovaný výkon (kW / k) 165 / 225

Maximální kumulovaný točivý moment (Nm) 360

Pohon 2 přední kola (FWD)

Pneumatiky (1) 215/55 R17 94W 
235/45 R18 94W

 BATERIE
Kapacita (kWh) 11,8

Maximální dojezd (NEDC / WLTP) (km) 56 / 44

 NABÍJENÍ
Palubní nabíječka (kW) - standard Jednofázová 3,7 kW

Palubní nabíječka (kW) - na přání Jednofázová 7,4 kW

Orientační doba nabíjení (0-100%) - WallBox 7,4 kW (s palubní nabíječkou 7,4 kW) < 2 h

Orientační doba nabíjení (0-100%) z domácí jednofázové zásuvky (1,8 kW) < 7 h

 VÝKONY
Maximální rychlost (km/h) (Sport / Electric) 250 / 135

Zrychlení z 0-100 km/h (s) (pouze řidič) 8,2

1000 m s pevným startem (s) (pouze řidič) 27,9

KOMBINOVANÁ SPOTŘEBA (l/100 km) A EMISE CO
2
 (g/km) - cyklus NEDC

Kombinovaný provoz (l/100km) 1,4 / 1,6 (6)

Kombinovaný provoz (g/km) 33 / 36 (6)

Objem nádrže (l) 43

 OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU  
(metoda VDA / metoda objemu tekutin v dm3)
Za sedadly ve druhé řadě (pod krytem zav. prostoru) 530

Se sklopenými sedadly ve druhé řadě (ke stropu) 1780

Úložný prostor pro kabel 9

 HMOTNOSTI (kg)
Provozní hmotnost (2) 1820

Užitečná hmotnost (3) 470

Největší technicky přípustná hmotnost 2290

Maximální hmotnost brzděného přívěsu (4) 1340

Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu 745

Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 3630
(1) Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.
(2) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.
(3) Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností.
(4) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.
(5) Uvedené hodnoty jsou orientační. Oficiální údaje k dispozici později.
(6) Hodnota platná pro verze s pneu 17” / 18”
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PLUG-IN HYBRID

•  Lithium-ion baterie 11,8 kWh

•  Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie

•  Zásuvka Type 2 pro standardní dobíjení střídavým proudem (AC)

•  Palubní jednofázová nabíječka (OBC) 3,7 kW

•  Nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení do jednofázové zásuvky (domácí jednofázová zásuvka 230 V)

•  Nastavení intenzity rekuperace energie při brzdění za pomoci volicí páky (standardní / zesílený režim B)

•  Specifické menu elektrického pohonu na dotykovém displeji s funkcí „e-Save“

•  Ovladač volby jízdního režimu

•  Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla

ALLURE 

•  ESP + ASR + ABS + EBA + EBD + Pomoc při rozjezdu do svahu

•  6x airbag

•  Elektrická parkovací brzda

•  Aktivní kapota

•  Bezrámové dveře vpředu a vzadu

•  Tempomat a omezovač rychlosti

•  Pack Safety

•  Přední a zadní parkovací asistent

•  Přední halogenové světlomety s integrovanými LED denními světly

•  Zadní sdružená LED světla s kresbou „3 drápů“

•  Stěrače „Magic Wash“

•  Pack Ambiance

•  PEUGEOT i-Cockpit + Barevný kapacitní dotykový 10“ HD displej

•  Automatická dvouzónová klimatizace s výdechy pro druhou řadu sedadel

•  Hands-free startování vozu

•  Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s integrovanými LED směrovými světly

•  Lavice ve druhé řadě dělená v poměru 2/3–1/3

•  Kombinované látkové čalounění IMILA černá 

•  Vkládané textilní koberečky

•  Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s elektrickou bederní opěrkou

•  Středová loketní opěrka vzadu s držáky na kelímky a otvorem na lyže

•  2x USB pro dobíjení ve druhé řadě

•  Navigace 3D

•  PEUGEOT Connect Box (SOS & Asistenční volání - mikrofon, reproduktor, integrovaná karta SIM) (jen Hybrid)

•  Kolejnice v zavazadlovém prostoru s posuvnými kotevními oky (jen Hybrid)

•  Hliníková kola 17” MERION šedá

•  Sada pro opravu pneumatiky

•  Dekor palubní desky a panelů dveří imitující karbonový vzhled

•  Pack Look Allure

•  Stěrač zadního okna

•  Podélné hliníkové střešní nosiče

GT LINE = ALLURE +

•  Pack Safety Plus

•  PEUGEOT Full LED Technology

•  PEUGEOT i-Cockpit Amplify

•  Vnitřní zpětné zrcátko Frameless (bez rámečku) s automatickou clonou

•  Zatmavená skla zadních oken

•  Kombinované látkové čalounění BELOMKA černá

•  Pack Seats

•  PEUGEOT Connect Box (SOS & Asistenční volání - mikrofon, reproduktor, integrovaná karta SIM) (jen Hybrid)

•  Kolejnice v zavazadlovém prostoru s posuvnými kotevními oky (jen Hybrid)

•  Hliníková kola 18” HIRONE černá s šedým výbrusem

•  Dekor palubní desky a panelů dveří imitující karbonový vzhled, palubní deska s prošíváním

•  Exkluzivní tmavé čalounění stropu

•  Hliníkové pedály a opěrka nohy

•  Pack Look GT Line

GT = GT LINE +

•  Visiopark 1 (couvací kamera 180°) + přední a zadní parkovací asistent

•  Active Suspension Control (aktivně řízený podvozek)

•  Hands-free přístup a startování vozu

•  Hands-free otevírání víka zavazadlového prostoru

•  Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickou clonou a s integrovanými LED směrovými světly, 
čidlo venkovní teploty, boční osvětlení karoserie, automatické sklápění zrcátek při couvání

•  Kombinované čalounění ALCANTARA & kůže NAPPA černá (krom Hybrid)

•  Kombinované čalounění ALCANTARA šedá & kůže NAPPA černá (jen Hybrid)

•  Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce

•  Vertikální síť k zachycení vysokého nákladu s kotvícími body za první a druhou řadou sedadel

•  Systém Hi-Fi Premium FOCAL

•  PEUGEOT Connect Box (SOS & Asistenční volání – mikrofon, reproduktor, integrovaná karta SIM) (jen Hybrid)

•  Hliníková kola 18” SPERONE černá s výbrusem

•  Dřevěný dekor palubní desky a panelů dveří Zebrano

•  Kolejnice v zavazadlovém prostoru s posuvnými kotevními oky

•  Pack Look GT


