PEUGEOT 508 RXH *

VÝBAVA

ALLURE

MOTOR

2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6

CENÍK

CENA

AKČNÍ NABÍDKA

AKČNÍ CENA

945 000 Kč

95 000 Kč

850 000 Kč

Ceny platné od 1. 8. 2017 do odvolání.
Značková záruka se skládá z běžné 2leté záruky a následně ze záruky plynoucí ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 100 000 km.
Nabídku značkové záruky nelze kombinovat s podmínkami pro leetové klienty a velkoodběratele.
* Doprodej skladových vozů

AKČNÍ NABÍDKA

Využijte výhodného inancování
s PEUGEOT FINANCE!
508 RXH

ALLURE

PEUGEOT 508 RXH
< BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ
Elektronický stabilizační systém ESP + ABS + protiprokluzový systém ASR + elektronický rozdělovač brzdných sil (REF)
+ podpora brzdění v kritických situacích (EVA)
Inteligentní kontrola pohonu (ASR+) + pomoc při rozjezdu do svahu Hill Assist
Elektrická parkovací brzda (FSE)
Automatická šestistupňová převodovka
Systém Stop&Start
Samočinná aktivace výstražných světlometů v případě prudkého brzdění
Airbag řidiče a spolujezdce
Dvojité boční airbagy vpředu
Hlavové airbagy vpředu i vzadu
Bezpečnostní pásy vpředu - výškově nastavitelné, s pyrotechnickými předpínači a omezovači přítlaku
a indikací nezapnutí
Bezpečnostní pásy vzadu - všechny 3 pásy tříbodové, s indikací odepnutí pásu za jízdy a s omezovači přítlaku
na zadních krajních sedadlech
Bezpečnostní úchyty ISOFIX na zadních krajních sedadlech
Automatické uzamčení vozu pro rozjezdu
Alarm + superzamykání

UF05
FH05
YC01

NF04

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AB08

•
•
9 000 Kč

ZHAC
ZHAE
UE04
RG03
UB07

•
•
0 Kč
•
•
•

< JÍZDNÍ VYBAVENÍ
Elektrohydraulický posilovač řízení
Hliníková kola 18” Archipel + dojezdové rezervní kolo
Hliníková kola 18” Grand Angle + dojezdové rezervní kolo
Přímý indikátor podhuštění tlaku v pneumatikách
Regulátor a omezovač rychlosti
Parkovací asistent vpředu i vzadu + couvací kamera + sledování mrtvého úhlu

< VIDITELNOST / OSVĚTLENÍ
Tónovaná přední skla + zatmavená zadní skla a sklo 5. dveří
Vrstvená akustická boční skla (1)
Zadní stěrač
Celodenní svícení (LED)
Zadní světla s technologií LED
Přední halogenové světlomety
Full LED světlomety + funkce Smartbeam (adaptivní dálkové světlomety)
Ostřikovače světlometů
Vrstvené akustické čelní sklo
Osvětlená zrcátka ve slunečních clonách vpředu
Vnitřní osvětlení vozu LED + osvětlení prostoru pro nohy cestujících vpředu + osvětlení zavazadlového prostoru

VD09
SO04 / SO07
EK06
LA02
LA05
ND02
VF28

•
•
•
•
•
•
33 000 Kč
3 000 Kč
•
•
•

< KOMFORT / INTERIÉR
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Bezklíčový přístup do vozu + startování
Snímač intenzity světla a deště + el. ovládání předních i zadních oken sekvenční + elektrická bezpečnostní dětská pojistka
Elektrická a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka (se zabudovanými směrovými světly), elektricky sklopná, s osvětlením pro přístup k vozu
Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
Pylový iltr s aktivním uhlíkem
Automatická klimatizace dvouzónová + zadní výstupy vzduchu
Automatická klimatizace čtyřzónová
Výškově a osově nastavitelný volant - tříramenný, kožený
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce + elektrické bederní nastavení předních sedadel
Polokožené čalounění sportovních sedadel + elektrické nastavení předních sedadel + vyhřívání předních sedadel
+ nastavení délky předních sedáků
Pack Alcantara = potah sedadel kůže + Alcantara, elektrické nastavení předních sedadel, sedadlo řidiče s pamětí,
nastavení délky sedáku předních sedadel, masážní funkce sedadla řidiče, vyhřívaná přední sedadla, vnější zpětná zrcátka s pamětí
+ indexace zrcátek při zařazení zpětného chodu
Pack Kůže = kožené čalounění sedadel, elektrické nastavení předních sedadel, sedadlo řidiče s pamětí,
nastavení délky sedáku předních sedadel, masážní funkce sedadla řidiče, vyhřívaná přední sedadla, vnější zpětná zrcátka s pamětí
+ indexace zrcátek při zařazení zpětného chodu
Schránka před spolujezdcem - osvětlená a chlazená
Přední loketní opěrka středová s úložným prostorem
Zadní sedadlo dělené 1/3 - 2/3 s ovladači sklápění opěradel na opěradlech a v zavazadlovém prostoru
Zadní loketní opěrka středová s držáky na nápoje + „otvorem pro dlouhé předměty“
4 zásuvky 12 V
Kryt zavazadlového prostoru
Elektrické otevírání a zavírání víka zavazadlového prostoru + Síť k uchycení vysokého nákladu
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VB04
YD01
NB08 + LE05
HU10
RL05
RT04
RT05
VH09
WA57+NA01

•
14 000 Kč
•
•
•
•
•
9 500 Kč
•
•
•

0P8C

55 000 Kč

0P8B

60 000 Kč

MO02

•
•
•
•
•
•
15 000 Kč

ALLURE

PEUGEOT 508 RXH
< AUDIO / KOMUNIKACE
Audiosystém RD5 s přehrávačem CD + MP3 + 8 reproduktorů
Vstup USB a zásuvka jack (kompatibilní s iPod)
Palubní počítač (informace v matici sdruženého přístroje)
Dotyková obrazovka analogová + Navigace 3D s hlasovým ovládáním + Mirror Screen + Head-up displej
Systém HiFi JBL

YM11
WLJ1
WLJ3

•
•
•
•
16 000 Kč

< DESIGN / INTERIÉR
Sdružený přístroj s 5 ciferníky a barevnou maticí
Osvětlené prahy dveří vpředu
Chromované prahy dveří s logem 508 RXH
Koberečky vpředu i vzadu
Přední a zadní nárazník v barvě karoserie typu Outdoor + chromovaná mřížka vstupu vzduchu
Panoramatická střecha
Elektricky ovládaná clona panoramatické střechy
Podélné střešní nosiče
Perleťový lak
Metalický lak

< SERVISNÍ SMLOUVA (OPTIWAY SERVIS)
2 + 1 rok / 60 000 km
2 + 1 rok / 100 000 km
2 + 2 roky / 60 000 km
2 + 2 roky / 100 000 km
2 + 3 roky / 60 000 km
2 + 3 roky / 100 000 km

PDAX
OK01

0MM6
0MM0

•
•
•
•
•
•
•
•
19 000 Kč
14 000 Kč

Cena vč. DPH

Doplatek k akci 5letá záruka

27 007 Kč
39 640 Kč
40 656 Kč
60 984 Kč
51 546 Kč
81 312 Kč

145 Kč
12 778 Kč
13 794 Kč
34 122 Kč
24 684 Kč
54 450 Kč

K běžné smluvní záruce můžete uzavřít jednu ze tří servisních smluv: Optiway Garance, Optiway Údržba nebo Optiway Servis, které vás budou krýt před nečekanými výdaji za vozidlo. Bližší informace naleznete v sekci http://peugeot.cz/peugeot-optiway/.

• Standardní výbava
(1) u verze BlueHDi pouze přední

Hliníková kola 18”
GRAND ANGLE
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HLINÍKOVÁ KOLA 18”
ARCHIPEL

PEUGEOT 508 RXH
< MOTOR

2.0 BlueHDi 180
S&S EAT6

Zdvihový objem (cm3)
Výkon motoru (k/kW)
při ot./min
Točivý moment (Nm)
při ot./min

1997
180/133
3750
400
2000

< PNEUMATIKY (1)
245/45 R18 93V

< VÝKONY
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení z 0-100 km/h (s)**
1000 m s pevným startem (s)**

220
8,9 / 9,7
29,8 / 30,7

< SPOTŘEBA (l/100 km)
Městský provoz
Mimoměstský provoz
Kombinovaný provoz
Objem nádrže (l)

5,2
4,2
4,6
72

< Emise CO2 (g/km)
135/110/119
EURO 6

Emisní norma

< HMOTNOSTI (kg)
Provozní hmotnost (vč. řidiče)
Největší technicky přípustná hmotnost
Největší technicky přípustná hmotnost brzděného přívěsu
Největší technicky přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy

1725
2240
1475
750
3440

< OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (l)
s nesklopenými sedadly
se sklopenými zadními sedadly

550
1598

< ROZMĚRY (mm)
Délka
Šířka
Výška
Rozvor
Světlá výška

4828
1864
1521
2817

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.
* bude uvedeno ve velkém technickém průkazu
** pouze řidič / poloviční zatížení

(1)

Spotřeba paliva uvedená v tabulce odpovídá hodnotám, které jsou certiikované Evropskou Unií a jsou v souladu s evropskými předpisy vztahujícími
se na všechny výrobce osobních automobilů prodávaných v Evropě. Uvedené hodnoty Vám umožní porovnat vozidla a pomohou Vám s výběrem.
• 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.
Výše zmíněné hodnoty jsou získány za přísných zkušebních podmínek (konstantní teplota, hmotnost i vlastnosti zkušební stanice, atd.)
a proil testovacího řidiče odpovídá klidné jízdě. Zhoršené povětrnostní podmínky, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče
(i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozidla, to vše může vést k rozdílné spotřebě oproti uvedeným hodnotám.

Popis odpovídá modelovému roku 2017. Zahájení výroby: 1. 2. 2017
P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy
a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.

www.peugeot.cz
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Doporučené ceny vč. DPH platné od 1. 8. 2017

