NEW PEUGEOT 508
بــيـجـــو  5 0 8الجديدة

200 YEARS OF
A U TO M OT I V E
P A S S I O N.
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 كرمــت بيجــو تقاليــد الصناعــة الفرنســية
 واليــوم أكثــر مــن أي وقــت.المبتكــرة وعاليــة الجــودة
لتصمــم ســيارات
 تســخّ ر بيجــو كل طاقتهــا،مضــى
ّ
 لتمنــح الســائق تجربــة حس ـ ّية تأخــذ٬ فــي غايــة األناقــة
.القيــادة إلــى مســتويات جديــدة

P E U G E OT 5 0 4
The Pininfarina designed Peugeot 504 was
manufactured from 1968 to 1983. It was voted
European car of the year in 1969 and went on
to become one of the best-selling models for

و ال د ة أ ســطو ر ة .

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  ،1969واســتمرت
فــي تحقيــق نجاحــات بــارزة حتــى أصبحــت أحــد
الطــرازات األكثــر مبيع ـ ًا فــي تاريــخ العالمــة التجاريــة.

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 E U G E OT 5 0 8

B E AT O N E W I T H
T H E R O A D.
The new PEUGEOT 508 is a sedan with style. With its
radical design, cutting-edge 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  508الجديــدة هــي ســيارة ســيدان بأســلوب
متطــو رة ،وتجربــة قيــادة
مم ّيــز .بتصميــم جــريء ،تكنولوجيــا
ّ
ـم تنفيــذ كل تفصيــل مــن بيجــو  508الجديــدة بد ّقــة
رائعــة ،تـ ّ
بالغــة بهــدف تحقيــق قيــادة تتناغــم تمامــ ًا مــع الطريــق.

Features and specifications are subject to availability depending
on market and grade.
قــد تطـــــرأ تعديــــات علــى المــــواصفات والمــــيزات تبعــــ ًا لمتطلبــــــات الســـــوق.

BEYOND
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 508
تقفــز فــو ًر ا إلــى العيــن ،والتــي تتكــون مــن خطــوط
راق  ،معــدات متطــورة
أنيقــة ،معــدات ذات تصميــم ٍ
وميــزات رفيعــة.

Features and specifications are subject to availability depending on
market and grade.
قــد تطـــــرأ تعديــــات علــى المــــواصفات والمــــيزات تبعــــ ًا لمتطلبــــــات الســـــوق.

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 المقدمــة ،يبــرز شــبك المصبــاح المطلــي
بالكــروم ،ومرايــا األبــواب ذات اللــون األســود الالمــع
مــن الخلــف ،والجيــل الجديــد مــن المصابيــح األماميــة،
لتؤكــد علــى الــروح الجريئــة الجذابــة لســيارة بيجــو
 508الجديــدة.

Features and specifications are subject to availability depending on
market and grade.
قــد تطـــــرأ تعديــــات علــى المــــواصفات والمــــيزات تبعــــ ًا لمتطلبــــــات الســـــوق.

R E S O L U T E L Y M O D E R N.

. عصر يــة بقــو ة

THE UNRIVALLED
P E U G E OT
i - C O C K P I T®.
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.
(1) To be configured with the vehicle at a complete halt.

متعة ال تقارن مع
مقصورة القيادة بيجو
®.i-COCKPIT
تحكــم بالقيــادة فــي مقصــورة بيجــو ® i-Cockpit
واســتمتع بتجربــة األداء الرأيــع والقيــادة السلســة
والرٔويــة البعيــدة مــع عجلــة القيــادة المدمجــة ،ولوحــة
القيــادة العلويــة الرقميــة ( ،)1وشاشــة التحكــم عاليــة
الجــودة بقيــاس  10بوصــة التــي تعمــل باللمــس.
تحكــم بٕاعــدادات الســيارة باســتخدام مفاتيــح
التعديــل الذكيــة.
(  )1يتــم اإلعــداد فــي الســيارة عنــد التوقــف التــام.

Features and specifications are subject to availability depending on
market and grade.
قــد تطـــــرأ تعديــــات علــى المــــواصفات والمــــيزات تبعــــ ًا لمتطلبــــــات الســـــوق.

RADICAL
I N S I D E O U T.
WIRELESS CHARGER

شاحن بدون أسالك

Luxuriate in the comfort of seats with a multipoint
massage function, stay connected with wireless
charging and MirrorLink and immerse yourself in
crystal-clear sound with FOCAL® Hi-Fi sound.

تصميم جذري من
الداخل إلى الخارج.
اســتمتع بالراحــة علــى المقاعــد الفخمــة التــي تشــمل
ـق علــى ا تّصــال
ـد د النقــاط ،وابـ َ
خاصيــة تدليــك متعـ ّ

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

MASSAGE SEATS

مقاعد بخاصية التدليك

مــن خــال ميــزة الشــحن بــدون أســاك وخاصيــة
 ،MirrorLinkواســتمع إلــى موســيقى بصــوت فائــق
الوضــوح بفضــل النظــام الصوتــي .FOCAL® Hi-Fi

Features and specifications are subject to availability depending on
market and grade.
قــد تطـــــرأ تعديــــات علــى المــــواصفات والمــــيزات تبعــــ ًا لمتطلبــــــات الســـــوق.

DIMENSIONS

U N CO M P R O M I S I N G
E F F I C I E N C Y.

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 &
CAPACITIES

S H I F T TO A B E T T E R
D R I V E.
While the 165HP variant has a 6-speed automatic gearbox, the
217HP engine is mated with a new 8-speed automatic gearbox.
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
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.PureTech  الجديــدة بأحــدث جيــل مــن محــركات508 تتم ّيــز بيجــو
1.6  يضمــن محــركا البنزيــن ســعة. األوروبيــة5 Euro المتوافقــة مــع معاييــر
 حصانــ ًا الكفــاءة العاليــة وفعاليــة ال217  حصانــ ًا و165 لتــر تيربــو بقــوة
.تضاهــى بــدون المســاومة علــى قوتــه

.نحو قيادة أفضل

J

1418

K

1455

L

1362

M

1413

أمــا بالنســبة
ّ . والــذي يوفــر إمكانيــة تبديــل الســرعة بسالســة، ســرعات8 جديــد بـــ

N

250

.تحكمــا مثال ًيــا
 تضمــن بــداالت عجلــة القيــادة،لمحبــي القيــادة
ً

 حصانــ ًا علــى ناقــل حركــة أوتوماتيكــي165 بينمــا يرتبــط المحــرك البديــل بقــوة
 حصا ًنــا بناقــل حركــة أوتوماتيكــي217  ســرعات؛ يرتبــط المحــرك بقــوة6 بـــ

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

قــد تطـــــرأ تعديــــات على المــــواصفات والمــــيزات
.تبعــــ ًا لمتطلبــــــات الســـــوق

1 . 6 L Tu r b o P e t r o l
P u r eTe c h 2 1 7 H P
Turbo Petrol PureTech مح ّرك
 لتر1.6  سعة217HP

1 . 6 L Tu r b o P e t r o l
P u r eTe c h 1 6 5 H P
Turbo Petrol PureTech مح ّرك
 لتر1.6  سعة165HP

CAPACITIES
سعات الحمولة

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

.حضور حتمي

ADVANCED DRIVING ASSIST

مساعدة متطورة في القيادة

ADAPTIVE CRUISE
CONTROL
نظام تثبيت السرعة
القابل للتك ّيف

ACTIVE SAFETY
BRAKE

LANE KEEPING
ASSIST

نظام مكابح
السالمة النشطة

مساعدة تنبيه
االنحراف

LANE POSITIONING
ASSIST

DISTANCE
ALERT

HIGH BEAM
ASSIST

نظام المساعدة على
تحديد المسار

نظام تنبيه
المسافات

نظام المساعدة
باإلضاءة العالية

A LW A Y S
A S S I S T I N G.

مساعدة
دائمة.
تتميــز بيجــو  508الجديــدة بمجموعــة واســعة مــن

Featuring an extensive range of technological

التجهيــزات التكنولوجيــة (  ، )1فهــي مــزودة بأحــدث

equipment(1), the new PEUGEOT 508 is fitted with the

المتطــو رة
أنظمــة القيــادة الذكيــة
ّ

( )2

التــي تعــزز الســامة

وتســاعد الســائق فــي القيــادة وفــي اســتباق حــاالت
الطريــق والتعامــل معهــا بشــكل أفضــل.

سالمتك
مضمونة.
تضمــن لــك حزمــة الســامة راحــة البــال التامــة علــى الطريــق.

مساعدة متطورة في ركن السيارة

assist you in your manoeuvres and help you anticipate
the road conditions better.

A N T I C I P AT I N G
Y O U R S A F E T Y.
The Safety Packs offer you complete peace of mind

وبفضــل أدوات القيــادة ،مثــل مكابــح الســامة النشــطة مــع

on the road. Driving aids such as Active Safety Brake

تنبيــه المســافات ،النظــام النشــط للمســاعدة علــى تحديــد

with Distance Alert, Lane Keeping Assist and Lane

المســار ،والنظــام النشــط لمراقبــة النقــاط غيــر المرئيــة،

ADVANCED PARKING ASSIST

latest driver assistance systems(2) that reinforce safety,

تأكــد أننــا نحــرص علــى ســامتك.
(  )1ميــزة قياســية ،أو اختياريــة ،أو غيــر متوفــرة بحســب اإلصــدار 6 :وســادات هوائيــة ،و
 ،ABSو  ،ESPوكاميــرا تعمــل باألشــعة تحــت الحمــراء ،وكاميــرا متعــددة الوظائــف علــى
الزجــاج األمامــي العلــوي ،و  12مستشــعر اً للموجــات فــوق الصوتيــة ،ورادار ،وكاميرتــان
فيديــو بزاويــة  180درجــة.

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.

(  )2ميــزة قياســية ،أو اختياريــة ،أو غيــر متوفــرة بحســب اإلصــدار.

PARK ASSIST
نظام المساعدة على
ركن السيارة

VISION PARK

نظام تحديد المسافة
لركن السيارة

قــد تطـــــرأ تعديــــات علــى المــــواصفات والمــــيزات تبعــــ ًا لمتطلبــــــات الســـــوق.

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

FINAL
TO U C H E S.

C O L O U R U P.
Pick from a choice of 6 metallic shades from
our chromatic range, which include a sparkly

Complete your PEUGEOT 508’s look
with a choice of aluminium wheels,
19’’ AUGUSTA Dual tone
Diamond-Cut dust grey
Michelin Pilot Sport 4 on GT
 19بوصــة  AUGUSTAبلونيــن
بلمســة ٕ Diamond-Cutاطـــارات
ميشـــان بايلــــوت ســــبورت 4
معياريــــة علـــى طــراز GT

18” HIRONE Two tone
Diamond-Cut
Michelin Pilot Sport 4 Standard
on Allure & Allure Turbo
 18بوصــة  HIRONEبلونيــن
بلمســة  Diamond-Cutإطــارات
ميشــان بايلــوت ســبورت  4معياريــة
علــى طــراز Allure & Allure Turbo

17” MERION
Michelin Primacy 3
Standard on Active
 17بوصــة MERION
إطــارات ميشــان برايمســي 3
معياريــة علــى طــراز Active

أحمــر قاتــم

Ultimate Red

Pearlescent White

أبيــض لؤلــؤي

Celebes Blue, along with 2 solid colours, a
Pearlescent White and Ultimate Red.

in a matte or gloss finish.

اللمسات األخيرة.

* Colours might differ slightly from the pictures shown.

اســتكمل مظهــر ســيارتك بعجــات
األلومنيــوم المتوفــرة فــي شــكلين:
عجــات غيــر المعــة ،وعجــات المعــة.

رمــادي بالتينــي

Platinum Grey

Cumulus/Artense Grey

رمــادي كوميلــوس

لون عالمك.
ّ
اختــر ألوانــك مــن بيــن ســتة أطيــاف معدنيــة مــن
مجموعــة الكــروم لدينــا ،بمــا فــي ذلــك لــون أزرق

ســيلبيس الجديــد الب ـ ّر اق ،إلــى جانــب لونيــن
ســادة ،واللــون األبيــض اللؤلــؤي ،واألحمــر القاتــم
الجديــد.

M AT E R I A L M AT T E R S.

الخامات مهمة.
قــم بتخصيــص وتعديــل ســيارتك وعــزز رفاهيتــك وراحتــك مــن خــال

Pick from our selection of premium upholstery options and timeless

االختيــار مــن بيــن التطريــز والتنجيــد بمــواد ممتــازة وخامــات متينــة.

materials to personalize the interiors of your PEUGEOT 508.

أســود نيــرا لؤلــؤي

Perla Nera Black

أزرق ســيلبيس

أزرق داكن

3

2

1

4
Mistral, Alcantara & Nappa
)Leather (Optional on GT

Mistral, Red Nappa leather
)(Standard on GT

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

Mistral, “MECO” Fabric
)(Standard on Active

ميســــترال ،الكانتــارا وجلــــد نابــــا
(اختيــاري فـــي طـــراز )GT

ميســترال جلــد النابــا
(قياســي فــي طــراز )GT

ميســــترال ،ليذريــــت وقمــــاش بيــد مــو نتــــي
(قياســي فـــي  Allureو )Allure Turbo

ميســترال ،قمــاش “”MECO
(قياســي فــي )Active

Blue Celebes
* قد تتغير بعض األلوان قلي ً
ال مقارنة باللون الظاهر في الصورة.

Dark/Twilight Blue

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

قــد تطـــــرأ تعديــــات علــى المــــواصفات والمــــيزات تبعــــ ًا لمتطلبــــــات الســـــوق.

