2020 PEUGEOT 508
Technical Features
Engine
Output [Hp/rpm]
Torque [Nm/rpm]
Fuel Economy [km/l]
Transmission
Driven Wheels
Tyres Size
Dimensions [mm] (L x W x H)
Fuel Tank Capacity
Number of Doors
Seating Capacity (per row)
Trunk Cargo Capacity (Rear seats down)
Exterior Features
Alloy Wheels
Rear Fog Lamps
LED Daytime Running Lamps
Headlamps (Projector type)
Rear LED Lamps (with claw design)
Power Foldable Outside Rear View Mirror with
Courtesy Light
Large Opening ‘Spoiler’ Sunroof with
Electric Sunblind
GT Line Sports Detailing
Interior & Convenience Features
Multi-Functional Leather Steering
Wheel & Paddle Shifts
12.3” Driver’s Display Screen
Cruise Control with Speed Limiter
Automatic A/C (Dual-zone)
Passive Vehicle Entry with Push Engine
Start Button
Electrochromatic Inside Rear View Mirror
60:40 Split Folding Rear Seat
Interior Seating Material
Front Seats Adjustability

Active

Allure
GT-Line
1.6 L Turbo
165 @ 6000
240 @ 1400
14.6
6-speed automatic with manual & sports mode
FWD (4 x 2)
235/45 R18
4,830 x 1,853 x 1,456
62L
4
5 (2 + 3)
545L (1244L)
17”
•
•

17”
•
•

18” dual tone
•
•

Halogen

Halogen

LED

•

•

•

•

3D design
+ Auto-dimming
function

•

Electric Sunroof with Anti-Trap Facility
Ambient Lighting (Ice blue)
Handsfree Tailgate Access
Parking Steering Assist System
iCockpit Amplify: Sound, Light & Massage
Front Seat Adjustment
Audio Entertainment & Connectivity System
USB , AUX & Bluetooth Connectivity
Phone Mirroring Connectivity
Wireless Phone Charging
Color Touchscreen Infotainment System

فتحتين للعادم مطلية بالكروم

•

 الرياضيGT Line شكل خارجي طراز
الميزات الداخلية وميزات الراحة
مقود مكسو بالجلد مع مجاذيف رياضية لتغيير السرعات

•

•

•
•
•

•
•
•

•
Adaptive
•

•

•

•

6-way manual

•
•
•
•
Dual-material
Nappa leather
2 + 6-way manu- 8-way power + 2
al & power
memory
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

+ 2USB
•
•

+ 2USB
•
•

8”

10”

10”
•
10
•

Navigation System
Number of Speakers
FOCAL® Premium HiFi System
Safety Features
Airbags (Front / Side / Curtains)

8

•
8

6

6

6

ABS + EBD + ESC + TPMS

•

•

•

Electronic Parking Brake
Front and Rear Parking Sensors
Rear View Camera
Driver Controlled Child Lock Switch
Safety Kit
Driver Attention Alert
Automatic Emergency Braking & warning System

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
360°
•
•
•
•

•

•

•

•

Active Blind Spot & Lane Keeping System
Warranty
5 Years / 100,000 kms
For more information, please speak to one of our sales executives.

•

مرايات خارجية مضوية كهربائية قابلة للطي

•

•

•
•
Fabric

الميزات الفنية
المحرك
] دورة بالدقيقة/ [حصان:أقصى قوة
] دورة بالدقيقة/  [نيوتن متر:أقصى عزم
] لتر/التوفير في استهالك الوقود [كم
ناقل الحركة
نظام الدفع
حجم العجالت
)األبعاد (ملم) (الطول × العرض × االرتفاع
سعة خزان الوقود
عدد األبواب
)عدد المقاعد (لكل صف
)سعة صندوق األمتعة (عند طي المقاعد الخلفية
الميزات الخارجية
العجالت
كشافات أمامية وخلفية مقاومة للضباب
 تعمل بالنهارLED كشافات
مصابيح أمامية أوتوماتيكية بخاصية االنعطاف مع حركة
السيارة
)claw  خلفية (بتصميمLED كشافات

 انش12.3 عرض المعلومات على شاشة امامية بحجم
نظام تحديد وتثبيت السرعة
مكيف هواء أوتوماتيكي
الدخول من دون مفتاح وتشغيل المحرك بضغطة زر
مرآة داخلية بخاصية التعتيم التلقائي
60:40 مقعد خلفي قابل للطي بنسبة
مقصورة داخلية مكسوة بالجلد
 اتجاهات8 مقاعد أمامية قابلة للطي كهربائيًا في
فتحة سقف كهربائية بنظام أمان
إضاءة داخلية
فتح الباب الخلفي من دون استخدام اليدين
نظام المساعدة على الركن
 بخاصية تعديل اإلضاءة والصوتiCockpit Amplify نظام
والتدليك للمقاعد األمامية
نظام الصوت والترفيه
AUX وUSB توصيل عبر البلوتوث ومخارج
نظام مالحة مع عرض شاشة الهاتف
شاحن هاتف السلكي
10 نظام معلومات وترفيه مع شاشة تعمل باللمس مقاس
بوصة
نظام مالحة
عدد مكبرات الصوت
FOCAL نظام صوتي عالي الجودة
ميزات األمان والسالمة
وسائد هوائية
 نظام التحكم اإللكتروني+ نظام المكابح المانعة لالنغالق
+  نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات+ في الثبات
التوزيع اإللكتروني لقوة الكبح
مكابح الركن اإللكترونية
حساسات ركن أمامية وخلفية
كاميرا للرؤية الخلفية
زر حماية األطفال يتحكم به السائق
صندوق للمساعدات األولية
)تنبيه السائق (عند عدم االنتباه
نظام المكابح التلقائية في حاالت الطوارئ مع نظام تحذير
النظام النشط لمراقبة النقاط غير المرئية والحفاظ على
المسار
الضمان
 كم100,000 / سنوات5 ضمان لمدة
.لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع قسم المبيعات
األسعار الموضحة أعاله تضمن ضريبة القيمة المضافة
Displayed prices are inclusive of VAT

بناء على البيانات وقت طباعة هذه الوثيقة وقد تتغير دون تحذير مسبق
المعلومات المزودة هنا
ً

The information presented are based on data available at the time of creation and are subject to change without prior notice

