
Tekniske specifikationer
Motortype Type 1.6 Benzin

Cylindervolumen 1.598 cm3

Max. drejningsmoment Nm (systemeffekt) 360 Nm

Emissionsniveau Euro 6

Batteri & el-motorer Batteri Type Lithium Ion

Kapacitet 11,6 kWh

Trækkende hjul Forhjul

Opladningstid (målt af PSA Group) ca. 10 timerNormal med 230v stik

ca. 2 timerUdvalgte offentlige ladebokse

El- rækkevidde Kombineret (WLTP) Op til 60 km
Tophastighed ved El-kørsel

250 km/tTophastighed

135 km/t

Vægte & bagagevolumen Maks. anhængervægt (m. bremser / u. bremser)

1.780 literBagagerumsvolumen (m. nedfældet bagsæde)

Udvalgt Allure Pack udstyr
• 17" aluminiumsfælge "Merion Diamant Cut"
• 10" Kapacitiv HD touchskærm i farver med Radio, 

Bluetooth med lydstreaming, USB, MP3-
kompatibel

• Navigation 3D med TomTom Europakort
• Mirrorscreen m. Apple CarPlay
• Aut. klimaanlæg, 2-zoner
•

• LED kørelys

Instrumentpanel, 100% digitalt og 12,3" 
højtopløselig skærm

• Mørktonede ruder, bag
• P-sensor, for
• Visi Pack (Regn- og lyssensor og aut. nedblænding 

af bakspejl 
• Multifunktionslæderrat, audio og telefoni

Udvalgt Allure Pack udstyr
• Elektrisk bagklap
• Open & Go - Nøglefri adgang
• 180˚ bakkamera
• AGR certificeret forsæder
• Driver Assistance Pack (Adaptiv fartpilot)
• Automatisk Fjernlys (High Beam assist) 
• Automatisk nødbremsesystem (Active Safety 
Brake)
• Aktiv træthedsovervågning
•  Aktiv vejbaneassistent (Active Lane Departure 
Warning)
• Udvidet skiltegenkendelse
• Aktiv blindvinkel assistent
• Sidespejle, indfarvede
• Tagræling, krom
• Elektrisk håndbremse
• Peugeot Connect SOS
• Start/stop knap

PEUGEOT 508 SW HYBRID

Beskatningsgrundlaget er baseret på oprettelse af en erhvervsleasingaftale hos et af de godkendte leasingselskaber, og det er inkl. leveringsomkostninger, men eksl. ejerafgift, 
miljøtillæg og brændstofforbrug. Det i praksis oplevede brændstofforbrug afhænger derudover også af køremåde og andre faktorer, hvorfor det kan afvige fra det oplyste. 
Specifikationer gælder udelukkende på firmabiler. Bilen er vist med ekstraudstyr. Peugeot forholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, 
tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl, afgiftsændringer og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke 
er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr. Opgivne ekstraudstyrspriser er inkl. moms og afgift.
Senest opdateret d. 23.08.2021

Model HK Forbrug, km/l CO2 , g/km Halvårlig ejerafgift, kr. Beskatningsgrundlag, kr.*
Allure Pack 225 71,4 30 390 317.614

GT 225 66,7 34 410 340.258

1.340 / 745 kg

*Beskatningsgrundlaget er før genberegning
Merpris for metallak 10.000 kr. Merpris for speciallak 15.000 kr.

GT Pack udstyr
•  El-sidespejle sammenklappelige m. varme og 

integreret LED blinklys og automatisk 
nedblænding

• FOCAL Hi-fi system
• Aktivt affjedringssystem
• 360° Kamera + City park
• Gråt Alcantara/Kunstdellæder indtræk

• 18" aluminiumsfælge "Sperone Diamant Cut"
• FULL LED forlygter med statisk drejefunktion (inkl. 
FULL LED baglygter med 3D effekt) 
• Sort loftbeklædning
• Tagræling, sortblank
• Multifunktionsrat, performeret, med GT Line logo, 
audio og telefoni
• Driver Sport Pack

GT udstyr

GT Pack 225 66,7 34 410 369.191

Privat Clever ladeboks ca. 4 timer




