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DE RADICALE  BERL INE .   GA  VOOR U ITMUNTENDHEID.

Grijp de toekomst. 

Met zijn laag en dynamisch silhouet, agressieve neus en gespierde, scherpe lijnen luidt de nieuwe PEUGEOT 508 

een nieuw tijdperk van sportiviteit en elegantie in. Zijn gesculpteerde looks, fraaie radiatorrooster en nieuwe 

lichtsignatuur benadrukken zijn sportieve, gedurfde en vernieuwende karakter. 
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Les uw dorst naar perfectie.

Onze ontwerpervaring werd dienste gesteld van een compromisloze kwaliteit en esthetiek: 

de evenwichtige verhoudingen, frameloze deuren en afwerkingen werden met zoveel 

precisie gemaakt dat elk detail voor een elegante en perfecte toets zorgt. 



* Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie
** Als optie naargelang de versie
*** Standaard of als optie naargelang de versie * Als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

BESTUUR DE  ONGEËVENAARDE I -COCKP IT ®  VAN PEUGEOT. Z IE  WAT N IET  TE  Z IEN  IS .

Neem plaats achter het stuur van Peugeot i-Cockpit®. 

Maak het u gemakkelijk in de handige, visionaire cockpit, met zijn compacte stuurwiel, configureerbaar digitaal head-up display 

en 10’’ capacitief HD-touchscreen*. Geniet van de comfortabele zetels, multipuntenmassage** en het Hi-Fi FOCAL®-audiosysteem*** 

met zijn pure en rijke geluid, voor ongeëvenaarde rijsensaties. 
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Ervaar toegevoegde realiteit. 

Dankzij de infraroodcamera* vooraan de auto, kunt u met de Night Vision-technologie* 

voetgangers of dieren beter opmerken die zich ‘s nachts op uw weg bevinden. 

De nieuwe PEUGEOT 508, uitgerust met de nieuwste veiligheids- en rijhulpsystemen*, 

is de overtreffende trap op het vlak van spitstechnologie.



6 * Naargelang de versie en motor * Standaard, als optie of niet verkrijgbaar naargelang de versie

E IS  EFF IC IËNT IE . V IND  UW WEG,  MET  INTENS ITE IT.

Weiger te kiezen, combineer het oncombineerbare. 

Met zijn zuinige €6.2 PureTech- of BlueHDi-motoren en zijn 8-traps EAT8-automaat* 

koppelt de nieuwe PEUGEOT 508 vermogen aan een lage CO2-uitstoot. 
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Laat u inspireren. 

Met zijn bijzondere rijgedrag, precieze stuurinrichting en voorbeeldige weggedrag, geoptimaliseerd door de gestuurde ophanging*, 

zorgt de nieuwe PEUGEOT 508 voor meer rijplezier en een intensievere bewegingsvrijheid.


