NEW PEUGEOT 508

ب ـيـج ــو  508الجديدة

200 YEARS OF
AUTOMOTIVE
PASSION.
PEUGEOT has always honoured a
high-quality and inventive French
manufacturing tradition. Today more
than ever, PEUGEOT is harnessing all
of its energy into designing elegant
vehicles that deliver a sensorial
experience to help take driving to new
levels by heightening all the senses.

 عام من200
الشغف
.بالسيارات
لطالمــا كر مــت بيجــو تقاليــد الصنا عــة
.الفرنســية المبتكــرة وعاليــة الجــودة
ّ  تسـ،واليــوم أكثــر مــن أي و قــت مضــى
ـخر
لتصمــم ســيارات
بيجــو كل طاقتهــا
ّ
 لتمنــح الســائق تجر بــة٬ فــي غا يــة األنا قــة
حس ـيّة تأ خــذ القيــادة إىل مســتويات
.جد يــدة

PEUGEOT 504
The Pininfarina designed Peugeot
504 was manufactured from 1968
to 1983. It was voted European car
of the year in 1969 and went on

و ال د ة أ ســطو ر ة .

to become one of the best-selling
models for the brand.

THE BIRTH OF A LEGEND.

بيجو 504
تــم تصنيــع بيجــو  ، 504التــي صممتهــا
شــركة بينينفارينــا ،مــن عــام  1968حتــى
عــام  .1983فــازت بلقــب أفضــل ســيارة
أوروبيــة لعــام  ،1969وا ســتمرت فــي
تحقيــق نجا حــات بــارزة حتــى أصبحــت
أ حــد الطــرازات األكثــر مبيعـ ًـا فــي تار يــخ
العال مــة التجار يــة.

PEUGEOT 508
2014 - 2018

PEUGEOT 508
2010 - 2014

PEUGEOT 505
1979 - 1992

PEUGEOT 504 COUPE
1974 - 1982

PEUGEOT 504
1968 - 1982

N E W P EU GEOT 5 0 8

BE AT ONE WITH
THE ROAD.
The new PEUGEOT 508 is a sedan with
style. With its radical design, cuttingedge technology and outstanding driving
experience, every detail of the new PEUGEOT
508 has been crafted to deliver the feeling of
being in complete harmony with the road.

بيجو  508الجديدة

وحدة وتناغم مع
الطريق.
ســيارة بيجــو  508الجد يــدة هــي ســيارة ســيدان
بأ ســلوب مم ّيــز .بتصميــم جــريء ،تكنولوجيــا
ـم تنفيــذ
ـو رة ،وتجر بــة قيــادة رائعــة ،تـ ّ
متطـ ّ
ّ
بدقــة
كل تفصيــل مــن بيجــو  508الجد يــدة
بالغــة بهــدف تحقيــق قيــادة تتنا غــم تما مـ ًـا
مــع الطر يــق.

Features and specifications are subject to
availability depending on market and grade.
قــد تط ـ ــرأ تعديـ ــات عــى المـ ــواصفات والمـ ــيزات
تبع ـ ـ ًـا لمتطلبـ ـ ــات الس ـ ــوق.

B E YO N D
W O R D S.
With 217 HP, the feline power and
appeal of the PEUGEOT 508 leap
immediately to the eye with sleek
lines, refined designed, high-tech
equipment and high-end features.

تعجز الكلمات
عن وصفها.
بقــوة  217حصا ًنــا ،فــإن قــوة وجاذبيــة
بيجــو  508تقفــز فــورً ا إىل العيــن ،والتــي
تتكــون مــن خطــوط أنيقــة ،معــدات
راق  ،معــدات متطــورة
ذات تصميــم
ٍ
وميــزات رفيعــة.

Features and specifications are subject to availability
depending on market and grade.
قــد تط ـ ــرأ تعديـ ــات عــى المـ ــواصفات والمـ ــيزات تبع ـ ـ ًـا
لمتطلبـ ـ ــات الس ـ ــوق.

BOLD
E L E G A N C E.
At the front, the chrome-plated
chequerboard grille, gloss black
mirror housings and the latest
generation headlights underscore
the pure and bold lines of the new
PEUGEOT 508.

أناقة جريئة.
فــي المقد مــة ،يبــرز شــبك المصبــاح
المطلــي بالكــروم ،ومرا يــا األ بــواب
ذات اللــون األ ســود الال مــع مــن الخلــف،
والجيــل الجد يــد مــن المصابيــح األماميــة،
لتؤ كــد عــى ا لــروح الجريئــة الجذا بــة
لســيارة بيجــو  508الجد يــدة.

Features and specifications are subject to availability
depending on market and grade.
قــد تط ـ ــرأ تعديـ ــات عــى المـ ــواصفات والمـ ــيزات تبع ـ ـ ًـا
لمتطلبـ ـ ــات الس ـ ــوق.

RESOLUTELY MODERN.
.عصرية بقوة

THE UNRIVALLED
PEUGEOT
i-COCKPIT®.
Take the wheel in the PEUGEOT i-Cockpit®
and experience the latest interpretation of
the agile and visionary driver station with
its compact steering wheel, configurable
digital head-up display(1) and 10” HD
capacitive touchscreen.
Enjoy true control at your fingertips with
smart toggle switches.
To be configured with the vehicle at a complete halt.

(1)

متعة ال تقارن مع
مقصورة القيادة
.i-COCKPIT® بيجو
تحكم بالقيادة في مقصورة بيجو
 واستمتع بتجربة األداء الرائ عi-Cockpit®
والروية البعيدة مع عجلة
والقيادة السلسة
ٔ
 ولوحة القيادة العلوية،القيادة المدمجة
 وشاشة التحكم عالية الجودة،)1(الرقمية
. بوصة التي تعمل باللمس10 بقياس
تحكم بإعدادات السيارة باستخدام مفاتيح
.التعديل الذكية
.)يتم اإلعداد في السيارة عند التوقف التام1(
Features and specifications are subject to availability
depending on market and grade.
.قد تط ــرأ تعديــالت عىل المــواصفات والمــيزات تبع ـ ًـا لمتطلبـ ــات الس ــوق

RADICAL
INSIDE OUT.
Luxuriate in the comfort of seats
with a multipoint massage function,

FOCAL® Hi-Fi SOUND SYSTEM
FOCAL® Hi-Fi النظام الصوتي

stay connected with wireless
charging and MirrorLink and
immerse yourself in crystal-clear
sound with FOCAL® Hi-Fi sound.

تصميم جذري من
.الداخل إىل الخارج
استمتع بالراحة عىل المقاعد الفخمة التي
َ
وابق
،تشمل خاصية تدليك متعدّ د النقاط
عىل ا ّتصال من خالل ميزة الشحن بدون
 واستمع إىل،MirrorLink أسالك وخاصية
موسيقى بصوت فائق الوضوح بفضل
.FOCAL® Hi-Fi النظام الصوتي

Features and specifications are subject to availability
depending on market and grade.
قــد تط ـ ــرأ تعديـ ــات عــى المـ ــواصفات والمـ ــيزات تبع ـ ـ ًـا
.لمتطلبـ ـ ــات الس ـ ــوق

MASSAGE SEATS

مقاعد بخاصية التدليك

UNCOMPROMISING
EFFICIENCY.

D I M E N S I O N S القياسات

The new PEUGEOT 508 is powered by the latest
generation PureTech engines compliant with Euro
5 standards. The two 1.6 L Turbo petrol engines
with 165HP and 217HP output respectively, offer
unmatched efficiency without compromising on
power delivery.

DIMENSIONS &
C A PA C I T I E S

SHIFT TO A
BETTER DRIVE.
While the 165HP variant has a 6-speed automatic
gearbox, the 217HP engine is mated with a new
8-speed automatic gearbox.

1.6 L Turbo Petrol
PureTech 217HP
Turbo Petrol PureTech محرّ ك
 لتر1.6  سعة217HP

1.6L Turbo Petrol
PureTech 165HP
Turbo Petrol PureTech محرّ ك
 لتر1.6  سعة165HP

It offers quick and seamless gear shifts. For those
who like to be in charge, paddle shifts on the steering
wheel offer enhanced control.

A

686

B

602

C1

896

C2

1777

D

881

E

1035

فعالية غير قابلة
.للمساومة
.PureTech  الجديدة بأحدث جيل من محركات508 تتميّز بيجو

E1

1133

E2

488

 يضمن محركا البنزين. األوروبية5 Euro المتوافقة مع معايير
ً
ً
حصانا الكفاءة
217 حصانا و
165  لتر تيربو بقوة1.6 سعة

E3

979

.العالية وفعالية ال تضاهى بدون المساومة عىل قوته

F

881

G

843

H

541

I

477

J

1418

K

1455

L

1362

M

1413

N

250

.نحو قيادة أفضل
ً
حصانا عىل ناقل حركة
165 بينما يرتبط المحرك البديل بقوة
 حصانًا بناقل217  سرعات؛ يرتبط المحرك بقوة6 أوتوماتيكي بـ
 والذي يوفر إمكانية تبديل، سرعات8 حركة أوتوماتيكي جديد بـ
 تضمن بداالت عجلة،أما بالنسبة لمحبي القيادة
ّ .السرعة بسالسة
.تحكما مثاليًا
القيادة
ً
Features and specifications are subject to
availability depending on market and grade.

قــد تط ـ ــرأ تعديـ ــات عــى المـ ــواصفات
.والمـ ــيزات تبع ـ ـ ًـا لمتطلبـ ـ ــات الس ـ ــوق

C A PA C I T I E S
سعات الحمولة

N E V E R U N N O T I C E D.

.حضــور حتمي

مساعدة متطورة في القيادة

ADVANCED DRIVING ASSIST

مساعدة
دائمة.
ADAPTIVE CRUISE
CONTROL

ACTIVE SAFETY
BRAKE

LANE KEEPING
ASSIST

نظام تثبيت الســرعة القابل
للتكيّف

نظام مكابح الســامة
النشطة

مســاعدة تنبيه االنحراف

LANE POSITIONING
ASSIST

DISTANCE
ALERT

HIGH BEAM
ASSIST

نظام المســاعدة عىل
تحديد المســار

نظام تنبيه المســافات

نظام المســاعدة باإلضاءة
العالية

A L WAYS
A S S I S T I N G.

تتميز بيجو  508الجديدة بمجموعة واسعة
من التجهيزات التكنولوجية( ،)1فهي مزودة
المتطورة
بأحدث أنظمة القيادة الذكية
ّ

()2

التي تعزز السالمة وتساعد السائق في القيادة
وفي استباق حاالت الطريق والتعامل معها
بشكل أفضل.

Featuring an extensive range of
technological equipment(1), the new
PEUGEOT 508 is fitted with the latest
driver assistance systems(2) that reinforce
safety, assist you in your manoeuvres and
help you anticipate the road conditions
better.

مساعدة متطورة في ركن السيارة A D VA N C E D PA R K I N G A S S I S T

سالمتك
مضمونة.
تضمن لك حزمة السالمة راحة البال التامة عىل

A N T I C I PAT I N G
YO U R S A F E T Y.
The Safety Packs offer you complete

الطريق .وبفضل أدوات القيادة ،مثل مكابح

peace of mind on the road. Driving aids

السالمة النشطة مع تنبيه المسافات ،النظام

such as Active Safety Brake with Distance

النشط للمساعدة عىل تحديد المسار ،والنظام

Alert, Lane Keeping Assist and Lane

النشط لمراقبة النقاط غير المرئية ،تأكد أننا
نحرص عىل سالمتك.

()1ميزة قياسية ،أو اختيارية ،أو غير متوفرة بحسب اإلصدار 6 :وسادات
هوائية ،و ،ABSو ،ESPوكاميرا تعمل باألشعة تحت الحمراء ،وكاميرا
ً
مستشعرا
متعددة الوظائف عىل الزجاج األمامي العلوي ،و12
للموجات فوق الصوتية ،ورادار ،وكاميرتان فيديو بزاوية  180درجة.

Positioning Assist, are always looking out
for your safety.

(1) Standard, optional or not available depending on version: six
airbags, ABS, ESP, infra-red camera,multifunction camera on upper
windscreen, 12 ultrasound sensors, radar and two 180° video cameras.
(2) Standard, optional or not available depending on version.

()2ميزة قياسية ،أو اختيارية ،أو غير متوفرة بحسب اإلصدار.

PARK ASSIST

VISION PARK

نظام المساعدة عىل ركن
السيارة

نظام تحديد المسافة لركن
السيارة

قــد تط ـ ــرأ تعديـ ــات عــى المـ ــواصفات والمـ ــيزات تبع ـ ـ ًـا
لمتطلبـ ـ ــات الس ـ ــوق.

Features and specifications are subject to
availability depending on market and grade.

FINAL
TO U C H E S.

C OLO UR UP.
Pick from a choice of 6 metallic
shades from our chromatic range,
which include a sparkly Celebes

Pearlescent White أبيض لؤلؤي

Ultimate Red أحمر قاتم

Blue, along with 2 solid colours, a

Complete your PEUGEOT 508’s
look with a choice of aluminium
wheels, in a matte or gloss finish.

Pearlescent White and Ultimate Red.

اللمسات
.األخيرة

* Colours might differ slightly from the
pictures shown.

.لون عالمك
ّ

Cumulus/
Artense Grey

رمادي
كوميلوس

Platinum Grey رمادي بالتيني

17” MERION
Michelin Primacy 3
Standard on Active

MERION  بوصة17
3 إطارات ميشالن برايمسي
Active معيارية عىل طراز

18” HIRONE Two tone
Diamond-Cut Michelin Pilot
Sport 4 Standard on Allure &
Allure Turbo

 بلونينHIRONE  بوصة18
 إطارات ميشالنDiamond-Cut بلمسة
 معيارية4 بايلوت سبورت
Allure & Allure Turbo عىل طراز

19’’ AUGUSTA Dual tone
Diamond-Cut dust grey
Michelin Pilot Sport 4 on GT

 بلونيــنAUGUSTA  بو صــة19
 ٕا ط ــاراتDiamond-Cut بلمســة
4 ميش ــان بايلـ ــوت سـ ــبورت
GT معيار يـ ــة عل ــى طــراز

استكمل مظهر سيارتك بعجالت
:األلومنيوم المتوفرة في شكلين

اختر ألوانك من بين ستة أطياف معدنية

. وعجالت المعة،عجالت غير المعة

 بما في،من مجموعة الكروم لدينا
،ذلك لون أزرق سيلبيس الجديد البرّ اق
 واللون األبيض،إىل جانب لونين سادة
. واألحمر القاتم الجديد،اللؤلؤي

Blue Celebes أزرق سيلبيس

Perla Nera Black أسود نيرا لؤلؤي

.الخامــات مهمة

MATERIAL MATTERS.

قم بتخصيص وتعديل سيارتك وعزز رفاهيتك وراحتك

Pick from our selection of premium upholstery options
and timeless materials to personalize the interiors of

من خالل االختيار من بين التطريز والتنجيد بمواد ممتازة
.وخامات متينة

your PEUGEOT 508.
ً
قليال مقارنة باللون
* قد تتغير بعض األلوان
.الظاهر في الصورة

Dark/Twilight Blue أزرق دا كــن

1

2

3

Mistral, “MECO” Fabric
(Standard on Active)

Mistral, Tri-material ‘Imila’
leatherette and Brumeo fabric
(Standard on
Allure and Allure Turbo)

Mistral, Red Nappa leather
(Standard on GT)

Mistral, Alcantara
& Nappa Leather
(Optional on GT)

”MECO“  قماش،ميسترال
)Active (قياسي في

 ليذريــت وقمــاش بيد مو،ميســترال
Allure  وAllure نتــي (قياسي فـي
)Turbo

ميسترال جلد النابا
)GT (قياسي في طراز

 الكانتارا وجلــد نابــا،ميســترال
)GT (اختياري فـي طـراز

Features and specifications are subject to
availability depending on market and grade.

قــد تط ـ ــرأ تعديـ ــات عــى المـ ــواصفات والمـ ــيزات تبع ـ ـ ًـا
.لمتطلبـ ـ ــات الس ـ ــوق

4

Take a look at your
new Peugeot 508 GT

ألق نظرة عىل سيارتك
GT 508 الجديدة بيجو

kwt.peugeot.com

