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VIVER MOMENTOS ÚNICOS
Peugeot 508: design e conteúdo tecnológico inovador.
Este novo lançamento da Peugeot traz a perfeita combinação entre alta performance e qualidade, além de um 
único objetivo: fazer com que cada momento a bordo se torne único, prazeroso, inesquecível.



EMOÇÕES INTENSAS 
Elegância, robustez, estilo imponente e moderno, o design do Peugeot 508 
sugere um compromisso entre o interior espaçoso e confortável e o desenho 
exterior que supera os padrões do segmento.

O estilo do Peugeot 508 apresenta perfeito equilíbrio. A dianteira bem marcante, 
com faróis afilados, de expressividade renovada e dinâmica, unidos à grade 
frontal cromada. Na traseira destacamos as modernas lanternas, em LED 
que invadem a tampa do porta-malas, valorizando ainda mais a estética.



O design foi projetado também para o interior do modelo.
O estilo elegante do painel de instrumentos, os materiais nobres utilizados, as tecnologias propostas  
e a fluidez das linhas formam um luxuoso e espaçoso ambiente interno de altíssima qualidade.

VIDA A BORDO EM GRANDE ESTILO



Ao entrar no Peugeot 508, você terá a sensação única de conforto e espaço que, 
somada à qualidade dos equipamentos e das inovações tecnológicas, tornam a 
condução do veículo um prazer incomparável.

Ar-condicionado automático digital Quadri-Zone 
O sistema de ar-condicionado Quadri-Zone permite o ajuste de temperatura
independente para o motorista e os passageiros dianteiro e traseiros.

Comodidade
Pensando cada vez mais em conforto e comodidade, o Peugeot 508 possui  
um volante com comandos integrados.
O espaço interno dispõe de diversos porta-objetos, além de console dianteiro  
central deslizante.

Conforto 
O acabamento e o bem-estar a bordo foram objeto de cuidadoso trabalho e estão 
visíveis em todos os detalhes.
Os bancos de couro foram desenvolvidos pensando em estilo, elegância e conforto.

SENSAÇÃO ÚNICA



INCOMPARÁVEL
O Peugeot 508 entrega muito mais do que o conforto e o espaço de um sedã. Se o design já inspira 
sedução, dirigir dá ao condutor uma experiência única, apaixonante e incomparável.
No Peugeot 508, desejo e prazer andam juntos na forma de um automóvel de alto luxo e requinte,  
sem abrir mão da performance e esportividade.



Sistemas Inteligentes
Inteligente, inovador e intuitivo. Essas são as características e os 
benefícios das inovações tecnológicas presentes no Peugeot 508.

Sistema Open & Go 
Substituindo o sistema convencional de chaves, o sistema  
Open & Go simplifica o acesso e a partida no 508.
Ao sair do carro, basta um leve toque na maçaneta para  

o travamento das portas, confirmado pelo rebatimento  
dos retrovisores e pisca das luzes da direção.
 
Colored Head Up Display (HUD)
Projeta as cores em uma lâmina eletronicamente retrátil,   
isso permite que o condutor veja as principais informações 
sem desviar a atenção da rota, como dados sobre velocidade, 

programação do regulador, limitador de velocidade e instruções 
de navegação. A altura de projeção das informações pode ser 
ajustada, ficando memorizada.
 
Sensores de estacionamento com medidor de vagas 
O Peugeot 508 está equipado com sensores de estacionamento 
dianteiros e traseiros, com alerta sonoro e visual, através  

da tela multifunções (TMF). Aos sensores dianteiros está 
acoplada a função de medição de vagas. Dois sensores situados 
nas extremidades laterais do para-choque dianteiro realizam essa 
medição. Ao acionar a função, basta passar pela vaga desejada,  
em baixa velocidade, para que a leitura do espaço seja realizada.  
O sistema indica, na tela multifunções, a possibilidade  
de estacionar e o grau de dificuldade da manobra.



INOVAÇÕES  
TECNOLOGICAS
Central Multimídia WIP NAV
A tela multifunções (TMF) de 7’’ colorida, de 
alta definição, encontra-se integrada ao painel 
central. As funções são acionadas pelo controle 
WIP DRIVE, situado no console central.  
A Central Multimídia WIP NAV também conta 
com conexão USB, entrada auxiliar e Bluetooth. 
Comandos no volante controlam o som e 
algumas funções do sistema.

Sistema de som com tratamento digital
No 508, a Peugeot inaugura uma nova 
interface visual no sistema de áudio e oferece  
o tratamento de som da Arkamys. Nos demais 
carros, a qualidade do som sofre influência dos 
materiais utilizados no interior e da posição dos 
alto-falantes, normalmente instalados nas 
portas. No Peugeot 508, a empresa Arkamys 
implantou um sistema de tratamento digital do 
som, que permite uma audição mais natural e 
harmônica, com clara percepção da voz e dos 
instrumentos em todo o interior do veículo.

Para oferecer alta fidelidade sonora, o 508 pode 
vir equipado com o pack Hi-Fi da JBL, composto 
por 1 amplificador de 500 W e 10 alto-falantes 
(4 woofer e 4 tweeter dianteiro e traseiro).  
1 alto-falante no painel frontal, melhorando  
a distribuição do som dentro do veículo  
e 1 subwoofer de 150 W no porta-malas.



MOTORIZAÇÃO

Turbo HIGH PRESSURE (THP)
Para garantir uma experiência única de 
dirigir, o Peugeot 508 conta com motor 
THP – Turbo High Pressure, que desenvolve 
até 165 cv de potência a 6.000 rpm e 
torque máximo de 24,5 mkgf a 1.400 rpm. 
Moderno e com sistema de injeção direta 
de gasolina, esse bloco segue a nova 
tendência internacional de downsizing  
de motores, que combina a mais alta 
performance com baixo consumo de 
combustível e emissão de poluentes.



SEGURANÇA

    Faróis de xenon autodirecionais  
e luzes diurnas em LED (DRL)
As luzes diurnas em LED são acionadas sempre que se é dada 
partida no motor. Além de proporcionar mais segurança,  
o DRL do Peugeot 508 traz uma assinatura visual ao veículo.

6

    Piloto Automático e Limitador de Velocidade 
O piloto automático mantém a velocidade constante, enquanto  
o limitador permite programar uma velocidade.  
Essas funções podem ser controladas no volante com 
multifunções.

5     O ESP (Eletronic Stability Program) de última geração detecta  
e corrige riscos de perda de aderência e estabilidade em situações, 
como curvas fechadas, desvios bruscos e pisos escorregadios, 
atuando nos freios e no acelerador. O equipamento acrescenta  
a essas funções um sistema de antipatinagem (ASR) e controle  
de estabilidade (CDS).
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    Air bags
O Peugeot 508 conta com 6 air bags,  
com 8 pontos de proteção para os 
ocupantes. São 2 frontais, 2 laterais  
e 2 tipo cortina (dianteiros e traseiros).
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    Freio de estacionamento elétrico (FSE)  
com Hill Assist
O freio elétrico é acionado automaticamente quando o motor é desligado 
ou quando o veículo está parado e destravado quando o acelerador  
é pressionado. O freio também pode ser acionado manualmente por 
meio do comando situado no lado esquerdo da coluna de direção.  
A função Hill Assist, ligada ao freio de estacionamento, permite que o 
veículo se mantenha imóvel por 2 segundos em solo inclinado.

3

    Segurança
A estrutura rígida do Peugeot 508, associada aos 6 air bags,  
com oito pontos de proteção, garantem a segurança máxima.
O modelo ainda é equipado com sistema ABS, repartição 
eletrônica de frenagem (REF) e sistema de ajuda nas 

frenagens de emergência (AFU), que inclui  
o acendimento automático do pisca-alerta 
em caso de forte desaceleração.  
O Peugeot 508 recebeu nota máxima no 
EURO N-CAP.

1



CONTEÚDO DA VERSÃO CORES

METÁLICAS

PEROLIZADA

DIMENSÕES (mm)

Aluminium 18” 

RODAS

SEGURANCA
- Controle de estabilidade - ESP com ABS, 

ASR, REF e AFU
- Faróis de neblina
- Faróis de Xenon autodirecionais
- Freio de estacionamento elétrico
- Hill Assist
- Luzes diurnas em LED
- Alarme volumétrico*
- Rodas de liga leve de 18”

MULTIMÍDIA
-  WIP NAV com controle WIP-Drive
-  Conexão USB e AUX
-  Conexão bluetooth
-  Tela de 7’’ colorida integrada ao painel
-  Som HI-FI JBL com 10 alto-falantes  

e amplificador 500 W*
-  Tratamento de som Arkamys
- Volante Multifunções em couro

CONFORTO
-  Ar-condicionado automático digital  

Quadri-Zone
- Banco de couro
-  Direção eletro-hidráulica variável
-  Sistema Peugeot Open & Go com botão 

start/stop
-  Colored Head-up Display
-  Acendimento automático dos faróis
-  Sensor de estacionamento traseiro  

e dianteiro
-  Park Assist
-  Vidros elétricos dianteiros e traseiros  

one touch com antiesmagamento
-  Computador de bordo
-  Regulador e limitador velocidade
-  Apoia-braço dianteiro deslizante
-  Cortina para-sol lateral e traseira
-  Sensor de chuva
-  Bancos elétricos dianteiros
-  Retrovisores externos com rebatimento 

elétrico
-  Teto solar elétrico
-  Paddle shift

CONJUNTO MOTRIZ
-  Motor Turbo High Pressure
-  Injeção direta de gasolina
-  Potência 165 cv @ 6.000 rpm
-  Torque 24,5 mkgf @ 1.400 rpm
-  Câmbio automático sequencial  

de 6 marchas

Preto Perla Nera Cinza Haria

Cinza Alumínio Branco Nacré
*Opcional
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BENEFÍCIOS PEUGEOT 
A Peugeot não faz só automóveis. Faz tecnologia, conforto, segurança, beleza, prazer. 
Enfim, a Peugeot faz emoção. Ao adquirir um veículo Peugeot 0km, o cliente pode contar 
com vários benefícios e serviços especiais que só a Peugeot pode oferecer.

REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT
Mais de 160 concessionárias equipadas e com profissionais treinados pela própria fábrica. A Rede 
de Concessionárias Peugeot oferece assistência técnica com agilidade e qualidade, além da garantia 
de peças e acessórios originais Peugeot. Conheça em detalhes todos os produtos.

CAEP – CENTRAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PEUGEOT
Através da CAEP, a Peugeot reafirma seu compromisso de qualidade e assistência ao cliente.
Ligue 0800 703 2424, de segunda a sexta, das 8h às 20h. www.peugeot.com.br.

FÁBRICA NO BRASIL 
A fábrica brasileira foi 
inaugurada em 2001 e produz 
automóveis e motores
seguindo os mais exigentes 
padrões de qualidade e respeito 
ao meio ambiente. A unidade 
industrial atende à demanda do 
mercado nacional e também 
exporta os produtos “Made in 
Brazil” para diversos países.

PEUGEOT ASSISTANCE
Oferece uma assistência 
completa, 24 horas por dia, 
durante o período de garantia 
de seu veículo Peugeot 0km. 
Conta com uma série de 
serviços personalizados criados 
com o propósito de evitar 
todo e qualquer inconveniente 
causado pela imobilização  
de um veículo Peugeot em caso  
de uma possível pane.

BANCO PEUGEOT 
Oferece excelentes soluções 
de financiamento e seguros 
para você comprar e manter 
o seu veículo Peugeot com 
total segurança. Consulte o 
Banco Peugeot e veja todas 
as vantagens para você e seu 
veículo. Com o Banco Peugeot, 
é muito mais simples. Trabalho 
mesmo, só para escolher o 
veículo dos seus sonhos em uma 
das concessionárias Peugeot.

LEASING PEUGEOT 
O Leasing Peugeot é mais 
uma opção para a realização 
do sonho de adquirir um novo 
veículo. Consulte também 
essa modalidade.


