
أبعاد جديدة للتصميم.أبعاد جديدة للتصميم.

أهاًل بك في العصر الجديد للسيارات الرياضية التي تتمتع بالرشاقة 

والقوة والمتعة والتفوق التكنولوجي، كلها عوامل تضافرت 

كي يوقظ مشاعرك وأحاسيسك وتوسع دائرة أنشطتك. لو 

تأملنا المصابيح األمامية للسيارة بيجو ٥٠٠٨ الجديدة ألدركنا مدى 

تأثير شخصيتها القوية، إذ نرى ذلك في حليات الشبكة األمامية 

المطعمة بالكروم والمقدمة الرأسية العريضة. ما من شك أن ذاك 

الشكل العصري للسيارة بيجو ٥٠٠٨ الرياضية الجديدة سوف يبهرك 

من أول نظرة. 

CREAT ING A  NEW D IMENS ION . 

Welcome to a new age of SUVs. Svelte and sturdy, 
tasteful and technological. At the front, a lighting 
signature and slightly curved headlights give the 
vehicle an intense expression. The feline character 
of the new PEUGEOT 5008 SUV is underlined 
by the finish of its chrome-winged radiator grille 
and vertical front-end embellished with wide air 
intakes. The modern shape of the new PEUGEOT 
5008 SUV impresses at first sight. 

NEW PEUGEOT 508

     

GO YOUR OWN WAY

The all-new PEUGEOT 508 benefits from the brand’s 

most advanced technological developments. With 

its precise handling, unrivalled steering feel and 

exemplary road-holding, the new model makes 

every journey an occasion.

OUT OF FRAME

With its elegant, sleek and athletic body styling, the 

all-new PEUGEOT 508 takes inspiration from the 

world of coupés but possesses all the features of 

a saloon. From the very first design sketches, the 

focus was on creating optimized proportions through 

meticulous attention to detail.

انطلق بأسلوبك

التصميم االستثنائي

بيجو ٥٠٨ الجديدة كليًا، صنعت بأحدث التقنيات التي توصلت لها 

بيجو. فهي تجسد المعني الحقيقي للقيادة السلسة والتحكم 

علي الطريق من خالل عجلة قيادة تمكنك من االستمتاع بكل 

رحلة تقود فيها السيارة.

كل ما يميز التصميم الخارجي في بيجو ٥٠٨ من أناقة ومظهر 

رياضي، قد تم استلهامه من عالم السيارات الكوبيه التي تمتلك 

كافة امتيازات السيدان في نفس الوقت. منذ الخطوط األوىل 

لتصميم تلك السيارة كان الهدف هو ابتكار لوحة فنية مبدعة، 

تدهشك في كل التفاصيل. 
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We have tried to make this brochure as accurate as possible. However since the time of printing, some of the information you find may have changed. We reserve 
the right to make changes at any time, without notice, in materials, equipment, specifications, option packages and model availability.

لقد بذلنا كل ما في وسعنا لجعل هذا الكتيب دقيًقا قدر اإلمكان. ولكن قد يطرأ عىل المعلومات المذكورة فيه بعض التعديل منذ تاريخ طبعه ولهذا نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات في أي وقت، دون 
سابق إنذار، في المواد والمعدات والمواصفات والتجهيزات والعرض أو ما إىل ذلك.

www.peugeot-eg.com We Recommend



ENGINE:

The new EMP2 platform has been combined with 
High Performance Efficient Engines, as well as an 
EAT6 automatic gearbox, to make the PEUGEOT 
508 one of the most efficient in its class.

MIRROR SCREEN:

With the Mirror Screen function, you can enjoy all 
your compatible Apple CarPlay™ and Android Auto 
smartphone applications on the car’s on-board 
touch screen.

THE NEW EAT6 
AUTOMATIC GEARBOX:

The PEUGEOT 508 features the innovative and 
efficient EAT6 automatic gearbox with:
– ‘Quick shift’ technology: for quicker and 

smoother gear changes and optimal driveability.
– New electrical impulse control.
– A sport mode for even greater responsiveness 

and performance.

I-COCKPIT:

Discover a 100% digital world, equipped with a 
capacitive touch screen, a customizable and 
configurable heads-up digital display, a compact 
steering wheel with integrated controls and an 
electric automatic gearbox.

ATTENTION TO DETAIL:

All contemporary materials have been carefully 
selected, from the leather and other textile detailing 
to the chrome accents… the PEUGEOT 508’s 
sumptuous and modern interior ensures you travel 
in luxury and style.

DIMENSIONS

Nimbus Grey Twilight Blue

Elixir Red Artense Grey

Nera Black

Pearlescent White

WHEEL RIMS

16” BANDON 17” MERION,
diamond cut, 
two-tone

18” Two-Tone 
Alloy Wheels

1 2 3 4

TRIMS & SURFACES

1. Black Fabric (Active Pack)
2. Partial Black Leather Seats (Allure Pack)
3. Black Nappa Leather (GT)
4. Red Nappa Leather (GT)

PAINTS AND COLOURS Categories Active Pack Allure Pack GT الفئات
Performance األداء
Engine Capacity 1.6L THP المحرك
Max. Power (hp / rpm) 165 hp @ 6,000 rpm الطاقة القصوى
Max. Torque (Nm / rpm) 240 @ 1,400 rpm العزم
Acceleration 0-100 kph 8.7 sec التسارع من ٠-1٠٠ كم في الساعة
Transmission 6-Speed A/T ناقل الحركة

 Fuel Tank Capacity 62 L سعة خزان الوقود )لتر(
Boot Capacity 487 L سعة حيز األمتعة

 Safety and Security: أنظمة األمان
Driver & Passenger Airbags S S S وسائد هوائية امامية للسائق والراكب األمامي 

 Driver & Passenger Side Airbags S S S وسائد هوائية جانبية للسائق والراكب األمامي 
 Front & Rear Curtain Airbags S S S وسائد هواء ستائرية أمامية وخلفية
 ABS (Anti-lock Braking System) with EBD (Electronic Braking
 Distribution) and EBA (Emergency Braking Assistance) S S S نظام الفرامل المانعة لالنغالق، مع نظام التوزيع االلكتروني لقوة 

الفرملة، وبرنامج تدعيم الفرامل
Drive Time Warning S S S برنامج تنبيه السائق
Indirect Tire Under-Inflation Detection S S S نظام تنبيه لضغط األطارات
Electronic Stability Program (ESP) S S S برنامج التحكم اإللكتروني في توازن السيارة
Automatic Door Locking When Driving S S S قفل اوتوماتيكي لألبواب مع التحرك
Exterior Temperature Indicator S S S قياس درجة الحرارة الخارجية
Iso-Fix Child Seat Anchor S S S مكان تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية

180° Reversing Camera S S S كاميرا ركن خلفية ملونة 1٨٠ °

Front and Rear Parking Sensors S S S حساسات ركن أمامية وخلفية

Blind Spot Detection - - S نظام تنبيه النقطة العمياء

 Comfort and Convenience الراحة والرفاهية
 Capacitive Touchscreen S S S شاشة تعمل باللمس
Smart Key with Start/Stop Engine Button S S S المفتاح الذكي + زر إلدارة / إيقاف المحرك

 Electric Parking Brake with Hill Assist S S S فرامل يد كهربائية )مع مساعدة للمرتفعات(
 Programmable Cruise Control & Speed Limiter S S S مثبت و محدد سرعة بتحكم من عجلة القيادة
 Multi-function Trip Computer S S S كمبيوتر رحالت
Paddle Shifters S S S بداالت نقل يدوي للسرعات خلف عجلة القيادة 

 PEUGEOT i-Cockpit® S S S  i-Cockpit نظام بيجو
 Configurable 12.3" Head-Up Digital Instrument Panel S S S شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة
 Compact Multi-function Steering Wheel S S S طارة مدمجة متعددة األستخدامات
 One-touch Electric Front & Rear Windows S S S زجاج كهرباء أمامي وخلفي
Tilt & Telescopic Steering Wheel S S S عجلة القيادة متحركة في أربع إتجاهات
Electric, Heated & Power Folding Door Mirrors S S S مرايات خارجية كهربائية الضبط و التسخين و الطي

 Central Armrest with Storage Compartment S S S مسند يد أمامي مع وحدة تخزين
 Rear Air Ventilation System S S S مخرج تكييف خلفي
 Automatic Dual Zone Climate Control S S S تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد
Privacy Glass (Rear Doors and Tailgate Windows) S S S زجاج داكن اللون مظلل لألبواب الخلفية والزجاج الخلفي
Ambient LED Lighting - - S اضواء LED بالمقصورة الداخلية
Smart Power Tailgate + Handsfree Tailgate Opening - - S إمكانية فتح و غلق شنطة السيارة كهربائيا
Navigation System - - - نظام المالحة

 Interior Features: التجهيزات الداخلية
Leather Steering Wheel S S S عجلة القيادة من الجلد

 Height Adjustable Driver & Passenger Seat S S S التحكم في ارتفاع كرسي السائق و الراكب االمامي
Partial Black Leather Seats - S - فرش جلد اسود جزئي

Front 8-Ways Electrically Adjusted & Heated Seats - - S تحكم كهربائي لوضعية المقاعد األمامية + خاصية تدفئة المقاعد 
الألمامية

Massage Function - - S نظام تدليك
Leather Steering Wheel with GT Badge - - S GT عجلة القيادة من الجلد

 Driver Seat Memory Function - - S نظام ذاكرة لوضعية كرسي السائق
Nappa Leather Seats (Black or Red) - - S فرش جلد طبيعي كلي )اسود او احمر(

 In Car Entertainment أنظمة الترفيه
Bluetooth® Telephone Facility S S S نظام الهاتف بتقنية بلوتوث

 Front USB Socket S S S USB مدخل صوت
 8-Speakers S S S ٨ سماعات
Mirror Screen®: (Android Auto - Apple CarPlay™) S S S شاشة مرآة للهاتف )تعمل مع أندرويد و أبل(
2 Rear USB Sockets - - S مدخل USB خلفي

 Exterior Features التجهيزات الخارجية
16” Alloy Wheels S - - جنوط رياضية مقاس 16 بوصة
17" Two Tone Diamond Finish Merion Alloy Wheels - S - Two Tone  جنوط رياضية مقاس 17 بوصة
18" Two Tone Alloy Wheels - - S Two Tone  جنوط رياضية مقاس 1٨ بوصة
Electronic Panoramic Sunroof (Tilt & Sliding) - S S فتحة سقف كهرباء بانوراما

 GT Emblems in Satin Copper (Front Wings & Tailgate) - - S GT شعار
Glossy Black Door Mirror Shells - - S المريات الخارجية باللون األسود الالمع

 Exterior Lighting and Visibility اإلضاءة الخارجية والرؤية
Light Sensors S S S إنارة أوتوماتيكية
Rain Sensors S S S مساحات أوتوماتيكية بحساسات مطر
Auto Dimming Rear View Mirror S S - مرآة داخلية ذاتية التعتيم
LED Daytime Running Lights S S S مصابيح أمامية LED تعمل عند إدارة المحرك
Rear LED PEUGEOT Signature 'Claw Effect' Lights S S S  LED مصابيح خلفية
Full LED Headlights with 3D Rear LED lights - S S نظام إضائة LED كامل أمامي و خلفي
Frameless Auto Dimming Rear View Mirror - - S مرآة داخلية ذاتية التعتيم بدون إطار

SAFETY:

The PEUGEOT 508 has achieved the highest 
possible rating of 5 stars in Euro NCAP car safety 
performance assessment program.

( - ) Not Available - (S) Standard


