
508 FASTBACK 
PHEV-במגוון מנועים: בנזין ו



 פיג'ו מתגאה במסורת ארוכה של חדשנות, חוויה מוטורית, הנדסת אנוש מעולה ואיכות חומרים גבוהה. עכשיו, 
ערכים אלו מתגבשים לכדי הרכב הכי מעוצב, מלוטש ומגרה חושים, שמספק אמת מידה חדשה לחוויית נהיגה.



אלוהי הפרטים הקטנים
 508 FASTBACK עיצוב יוקרתי והקפדה מיוחדת על איכות ועל מקוריות – כל פרט ופרט בסביבת הנהג של הפיג'ו
תוכנן כדי ליצור חוויית נהיגה יוצאת דופן. המתגים הייחודיים דמויי קלידי פסנתר, ריפודי העור והאלקנטרה והחיפויים 

דמויי עץ Zebrano, משדרים תחושת איכות ייחודית וממכרת*.

* בהתאם לרמת הגימור

פיג'ו מציגה את ה- ® i-Cockpit : סביבת נהג מתקדמת עם עמדת שליטה זמינה ונוחה המשולבת במערכת תצוגה 
דיגיטלית עם צג מגע HD 10 אינץ' איכותי לתפעול מערכות הרכב ובנוסף, גלגל הגה ספורטיבי המאפשר תנוחת 

נהיגה מושלמת.

i-Cockpit - לקחת פיקוד ב



האריה שולף ציפורניים
 חתימת התאורה האחורית של פיג'ו FASTBACK 508 מציגה שלושה פנסי LED תלת-ממדיים עם אפקט 
"ציפורני חתול". יחידות תאורה אלו מתאימות באופן אוטומטי את עוצמת התאורה לתנאי האור הסביבתי.

לראות את האור
 Full LED 508 מציג את חתימת התאורה החדשה של פיג'ו המדמה פני אריה עם ניבים ופנסי FASTBACK פיג'ו

מסוגננים, תאורת פנייה ופנסי איתות בטכנולוגיית LED. זה לא רק נראה מצוין, זה גם תורם לבטיחות ולנראות 
אופטימלית, ביום ובלילה.



קישוריות והתאמה אישית
מערכת המולטימדיה המתקדמת יחד עם ממשק Apple CarPlay מאפשרים 
שיקוף של כל היישומים האהובים עליכם על גבי מסך ''HD 10 מתקדם*. 
יחד עם טעינה אל-חוטית לסמארטפון ומערכת ניווט 3D מקורית עם 
זיהוי קולי, מתקבלת קישוריות מושלמת לנהיגה שלווה וחסרת מאמץ. 

 

סביבת הנהג של הפיג'ו FASTBACK 508 מציעה אפשרות התאמה אישית 
לטובת חוויית נהיגה מושלמת. התאימו את תנוחת הנהיגה במושבים 
המרווחים בעלי כוונון חשמלי, זיכרון, חימום ומערכת עיסוי**, בחרו את 
מצב הנהיגה המועדף עליכם במערכת המתלים האקטיבית, וגם לוח 
המחוונים יתאים את עצמו לבחירתכם. כל שנותר הוא לבחור בפסקול 
הולם עם מערכת השמע היוקרתית של FOCAL**, ולצאת לעוד נסיעה 

בלתי נשכחת.

* למערכת הפעלה IOS בלבד
** בהתאם לרמת הגימור



WHAT DRIVES YOU?
הפיג'ו FASTBACK 508 החדש נראה כמשחר לטרף – והיכולת הדינמית 

מגבה את המראה האגרסיבי הזה.
508 מצוידות כסטנדרט במתלים   FASTBACK-כל הגרסאות של ה
אדפטיביים עם שלושה מצבים לבחירת הנהג – ספורט, נוחות ורגיל. בכל 
אחד ממצבי הנהיגה מחשב הבולמים שולט על השיכוך בהתאם לנתונים 
המתקבלים מחיישני תנודות הרכב, מחשב המנוע, מחשב בקרת היציבות 
וחיישן זווית ההגה. המערכת מאפשרת שינוי בתפקוד בולמי הזעזועים 
בהתאם לפי בחירת הנהג ותורמת להתנהגות כביש מופתית ומהנה, 

ולתחושת היגוי ספורטיבית ומתגמלת במיוחד.



שומרת עליך בכל מצב
 508 FASTBACK לבד או עם המשפחה, בנסיעה ספורטיבית חווייתית או בהתנהלות שלווה לעבודה: פיג'ו 

שומר עליכם בכל עת עם המילה האחרונה במערכות הבטיחות ובמערכות המתקדמות לעזר בנהיגה.



מהירה כברק, חלקה כמשי
תיבת ההילוכים האוטומטית החדשה מתוצרת AISIN מציעה לא פחות משמונה הילוכים, העברות מהירות וחלקות 

ואפשרות להעברת הילוכים באמצעות משוטים בצידי ההגה.

עוצמה נקייה
 פיג'ו FASTBACK 508 מצויד במנועי 1.6 ל' טורבו מתקדמים, חזקים )180 או 225 כ"ס(, יעילים ונקיים.

 בנוסף מוצעת גרסת PHEV המשלבת בין מנוע חשמלי למנוע טורבו בנזין עוצמתי ומציעה הספק משולב
של 225 כ"ס.



PHEV -הנאה מכל העולמותיחידת הנעה
508 FASTBACK עבור לקוחות שמחפשים יותר כוח לצד חיסכון משמעותי בדלק, מוצע רכב המנהלים פיג'ו 

גם בגרסת פלאג-אין הייבריד מתקדמת נטענת שקע המשלבת בין מנוע טורבו בנזין מתקדם למנוע חשמלי עוצמתי. 
גרסת ה- PHEV משלבת:

מנוע בנזין 1.6 ל' טורבו PureTech בהספק 180 כ"ס	 
מנוע חשמלי בהספק של 110 כ"ס 	 
 	WLTP סוללה בנפח 11.8 קילוואט המאפשרת טווח נסיעה של 57 ק"מ לפי תקן

 	 חווית נהיגה - שילוב מושלם בין יחידות ההנעה השונות לחוויית נהיגה שטרם הכרתם
 	 שקט - חווית נהיגה חרישית ומרגיעה

 	 חיסכון - שילוב חכם בין הינע חשמלי לבנזין המאפשר צריכת דלק נמוכה במיוחד
 	 טכנולוגיה ייחודית לצד קלות תפעול - הרכב יבחר בשבילך את מצב ההנעה האופטימלי
 	 יותר אקולוגי - תודות ל-0 פליטת מזהמים במצב חשמלי ופליטה נמוכה במצב היברידי



מפרט טכני
1.6L 180hp1.6L 225hp PHEV 1.6L

225hp

מנוע

1,598נפח מנוע )סמ"ק(
מגדש טורבו

4מספר בוכנות
16מספר שסתומים

5,500/1805,500/2256,000/180הספק מירבי כ"ס/סל"ד
1,650/25.51,750/30.61,650/25.5מומנט מירבי קג"מ/סל"ד

בנזיןבנזיןבנזיןסוג מנוע
STOP & START מערכת

2,500/110הספק מירבי סל״ד/כ״סמנוע חשמלי
500-2,500/32.6 מומנט מירבי סל״ד/קג״מ

ביצועים
225הספק משולב כ"ס

36.7מומנט משולב קג"מ
57טווח נסיעה מירבי לפי תקן WLTP )ק"מ(

152צריכת חשמל לפי תקן WLTP )וואט שעה/ק"מ(
אוטומטית עם 8 הילוכים קדמיים AISINתיבת הילוכים

סוללה
Li-ionסוג סוללה

300מתח )וולט(
11.8קיבולת )קוט"ש(

הגה כוח משתנה בהתאם למהירות הנסיעההיגוי
10.8קוטר סיבוב בין מדרכות )מ'(

מתלים
 לפנים: מתלים נפרדים דמויי מק-פרסון, קפיצים לולייניים,

בולמי זעזועים טלסקופיים
מאחור: מתלה רב חיבורי

בלמים קדמיים: דיסקים מאוורריםבלמים
בלמים אחוריים: דיסקים

מידות )מ'(

4.750אורך כללי
1.860רוחב כללי
1.410גובה כללי

2.800מרחק בין סרנים

1,4951,4951,795משקל עצמי מינימום CEE*משקל )ק"ג(
1,9992,0012,270משקל כללי מורשה

כושר גרירה 
מרבי )ק"ג(

1,6001,6001,330נגרר עם בלמים
745נגרר ללא בלמים

נפח )ל'(
62מיכל דלק

487תא מטען )מושבים אחוריים במצב רגיל(
1,537תא מטען )מושבים אחוריים מקופלים(

ביצועים לפי 
נתוני היצרן 
)לנהג יחיד(

135 )225(225250מהירות מירבית בקמ״ש )מוגבלת אלקטרונית(
7.97.37.9תאוצה מ־ 0 ל־ 100 קמ״ש )בשניות(
28.126.927.3תאוצה מ־ 0 ל־ 1000 מטר )בשניות(

215/55R17235/40R19235/45R18צמיגים

 תצרוכת דלק
)ק״מ לליטר(

66.6משוקללת חשמל ובנזין לפי תקן  WLTP  )ק"מ/ליטר(
14.7משוקללת בנזין בלבד לפי תקן WLTP  )ק"מ/ליטר(

10.810.1נהיגה במהירות נמוכה
14.913.5נהיגה במהירות בינונית
17.816.3נהיגה במהירות גבוהה

16.114.2נהיגה במהירות גבוהה מאוד
15.113.8נתון צריכה משולב

נתוני תצרוכת הדלק המופיעים בפרסום זה הינם כפי שהתקבלו מן היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה לפי התקן האירופאי  תצרוכת 
הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מן האמור בפרסום זה.

*הנתון כולל נהג במשקל 70 ק"ג **בהתאם לתנאי האחריות



  PREMIUM רמת גימור
אבזור

לוח 
מחוונים

לוח מחוונים דיגיטלי מתקדם הכולל מסך צבעוני בגודל "12.3
אפשרות להתאמה אישית של תצוגת לוח המחוונים

מחשב דרך הכולל מידע מפורט על התרעות, טמפ', חיווי למצב תיבת הילוכים

בטיחות

6 כריות אוויר: קדמיות לנהג ולנוסע, צידיות לנהג ולנוסע, כריות וילון לשני 
הצדדים לאורך התקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור

ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי
צג התרעה לחגירת חגורות בטיחות מלפנים ומאחור

 עיגוני ISOFIX לעיגון בטיחותי של כיסא התינוק )1 במושב הקדמי 
ו-2 במושב האחורי( 

ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
ABS - מערכת למניעת נעילת הגלגלים

EBA - מערכת לתגבור בלימה בשעת חירום
ASR - מערכת בקרת משיכה 

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה 
TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

Driver Attention Alert - מערכת התרעת עירנות לנהג
Lane Departure Warning - מערכת התרעה לסטייה מנתיב

זיהוי תמרורי מהירות והמלצה לשינוי המהירות בהתאם בבקרת השיוט
Front Collision Warning - מערכת התרעה לניטור מרחק מלפנים

מערכת
בטיחות

אקטיבית

-Advanced Emergency Braking System
 מערכת בלימת חירום אקטיבית הפעילה במהירויות:

 בזיהוי הולכי רגל 60-10 קמ״ש
 בזיהוי רכב נייח 80-10 קמ״ש

בזיהוי רכב בתנועה 140-10 קמ״ש
Lane Keeping Assist with Steering correction - מערכת סיוע 

לשמירת נתיב הנסיעה הכוללת תיקוני היגוי
Lane Position Assist - מערכת שמירת מיקום בנתיב בזמן שימוש 

בבקרת השיוט האדפטיבית
Active Blind Spot Detector with Steering correction - התרעה 

על רכב בשטח המת במראות הכוללת תיקוני היגוי
Intelligent Speed Adaptation - בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת 

פונקציית עצירה
High Beam Assist - מערכת למניעת סינוור והחלפת עוצמת תאורה 

בהתאם לתנאי הדרך

נהיגה

מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה 

ארבעה מצבי נהיגה לבחירת הנהג המשפיעים על שיכוך המתלים 
ומערכת ההנעה: )בגרסאות הבנזין בלבד(

ECO )מצב חסכוני(, Normal )מצב רגיל(, Comfort )מצב נוחות(,
Sport )מצב ספורטיבי(

מתלים אדפטיביים המשנים את אופי השיכוך בהתאם לתנאי הדרך 
ומצב המתלים הנבחר על ידי הנהג

חוויית i-Cockpit Amplify הכוללת אפשרות לבחירת מצב נהיגה 
ספורטיבי והתאמת לוח השעונים

חיישני חנייה אחוריים וקדמיים הכוללים תצוגה גרפית 
 מצלמת חנייה אחורית הכוללת "מבט על" וירטואלי על הרכב 

וקווי גבולות החניה
חיישן גשם להפעלה אוט' של מגבים קדמיים

חיישן להדלקה אוט' של פנסי הדרך

Follow Me Home - מערכת הארכת זמן תאורה לאחר כיבוי מנוע 
ויציאה מהמכונית

נוחות 
ושימושיות

מערכת מולטימדיה מקורית נשלטת מההגה הכוללת מסך מגע "10 
מערכת מולטימדיה באנגלית הכוללת ניווט 3D, וזיהוי קולי

מערכת המולטימדיה ולוח המחוונים ללא תפריטים בעברית**
ממשק Apple Carplay - בעל קישור למערכת המולטימדיה*

*BLUETOOTH דיבורית

משטח טעינה אלחוטי להטענת הטלפון הנייד*

8 רמקולים

מראה פנימית מתכהה אוטו' )אלקטרו-כרומטית(

מראות צד מתקפלות חשמלית עם מפשיר אדים הכוללות תאורת לד 
מתחת למראות המאירה את איזור הכניסה לרכב

גג שמש פנורמי נפתח עם וילון חשמל

כיוונון גובה ירכיים חשמלי למושבים הקדמיים

כוונון תמיכת גב חשמלית למושבים הקדמיים

כיוונון גובה למושבים הקדמיים

אפשרות להארכת בסיס מושבים קדמיים לשיפור התמיכה בברכיים

מזגן אויר מקורי עם בקרת אקלים אוט' מפוצלת ל-2 איזורים הנשלטת 
ממסך המולטימדיה

 *  למכשירים תומכים בלבד
**ראה הערה בגב העלון *מידות במ״מ



GT רמת גימור)PREMIUM-בנוסף ל( רמת גימור PREMIUM )המשך( 
אבזור

תא נהג i-Cockpit כולל מסך מגע "10 התמונה להמחשה בלבד

נהיגה

Park Asist - מערכת חנייה אוטומטית במקביל ובניצב 
לכניסה ויציאה מחניה )בגרסת הבנזין בלבד(

מצלמת חניה קדמית )בגרסת הבנזין בלבד(

ארבעה מצבי נהיגה לבחירת הנהג המשפיעים על שיכוך 
המתלים ומערכת ההנעה: )בגרסת ה- PHEV בלבד(

 Electric , Hybrid , Comfort, Sport

 חוויית Drive Sport Pack הכוללת אפשרות לבחירת
מצב נהיגה ספורטיבי והתאמת לוח השעונים

גימור פנימי 
וחיצוני

פתיחה וסגירה חשמלית לדלת תא המטען

פתיחה וסגירה חשמלית של תא המטען באמצעות חיישן 
המזהה תנועת רגל מתחת לפגוש האחורי

מערכת מסאג׳ במושבים הקדמיים

מושב נהג ונוסע חשמלי הכולל זיכרונות )לנהג בלבד( ו -8  
מצבי כיוונון חשמליים

חימום מושבים קדמיים ב-3 עוצמות שונות

 מערכת קול מבית Focal עם 10 רמקולים כולל 
Sub-woofer בתא המטען ומגבר בהספק של 515 וואט

 מראות צד מתכווננות מטה באופן אוטומטי 
בעת שילוב הילוך אחורי

פנסי ערפל קדמיים עם פונקציית בזמן הפנייה

)PHEV-חישוקי סגסוגת קלה "18 )בגרסת ה

חישוקי סגסוגת קלה "19 )בגרסת הבנזין(

שמשה וחלונות אחוריים כהים במיוחד

 חבילת עיצוב GT הכוללת: מראות חיצוניות בצבע שחור, 
גריל קדמי ספורטיבי, גימור שחור סביב חלונות הצד, תקרה 

כהה, מראה פנימית ללא מסגרת ותגי GT בהגה ובצדי הרכב

קונסולה מרכזית ודלתות הרכב בגימור דמוי עץ

 Mistral Nappa מושבים בריפוד אלקנטרה בשילוב עור
  Leather

צבע לבן פנינה )אופציה בתוספת תשלום(

נוחות 
ושימושיות

פתחי מיזוג בין המושבים הקדמיים לנוסעים מאחור
2 שקעי 12V )מלפנים ובתא המטען( + שקע AUX להפעלת אביזרים 

2 שקעי USB להפעלת אביזרים
2 שקעי USB מאחור להטענה בלבד

הפעלה חשמלית רציפה ל-4 חלונות עם מנגנון נגד תפיסת אצבעות
Keyless Entry and Start - כניסה והתנעה ללא מפתח )ב-4 הדלתות(

גלגל הגה בעיצוב ספורטיבי, מצופה עור ומתכוונן לגובה ולעומק
משענת יד מרכזית לנוסעים מלפנים ומאחור

בלם יד חשמלי אוט׳
כיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים

גימור פנימי 
וחיצוני

FULL LED פנסים ראשיים
שילוב ניבי תאורת לד בפגוש הקדמי

3D בעיצוב LED פנסים אחוריים
תאורת אווירה פנימית LED בקונסולה המרכזית ובדלתות הקדמיות עם אופציה לבחירת עוצמת התאורה )בגרסאות הבנזין בלבד(

)LED( תאורת פנים קדמית ואחורית
תקרה בגימור בהיר

מושבים בריפוד משולב בד ועור מלאכותי
דלתות הרכב בעיצוב דמוי קרבון משולב עם ריפוד בד כהה/בהיר לפי צבע ריפוד המושבים

קונסולה מרכזית בעיצוב דמוי קרבון 
דיפיוזר אחורי

ספי אגזוזים בגימור כרום
חישוקי סגסוגת קלה "17

גימור כרום חיצוני מסביב לחלונות הצד
חלונות אחוריים כהים

ידיות ומראות בצבע הרכב
צבע מטאלי )אופציה בתוספת תשלום(



* צבע מטאלי בתוספת תשלום
PEARLESCENT WHITE | לבן פנינה מטאלי

N9M6
BANQUISE | לבן

WPP0

 ARTENSE GREY | כסוף כהה מטאלי 
F4M0

 CELEBES BLUE | כחול בהיר מטאלי 
SYM0

HURRICANE GREY | אפור כהה 
0GP9

AMAZONITE GREY | אפור ירקרק מטאלי
KLM0

RED ULTIMATE | אדום כהה מטאלי
F3M5 

 PERLA NERA BLACK | שחור מטאלי 
9VM0

DARK BLUE | כחול כהה מטאלי 
KUM0

PLATINIUM GREY | אפור כהה מטאלי
VLM0

 חישוק סגסוגת
 MERIONE DIAMOND 17" 

 PREMIUM לבחירה בדגמי

 חישוק סגסוגת
MERIONE MAT 17" 

 PREMIUM לבחירה בדגמי

 חישוקי סגסוגת
SPERONE 18" 

PHEV לדגמי

 חישוק סגסוגת
AUGUSTA 19"  

GT סטנדרט לדגמי

 בחרו את
הצבע שלכם

סוגי חישוקים
צבעים פנימיים 
לבחירה בדגמי 

PREMIUM

צבעים פנימיים 
GT בדגמי

 ריפוד פנימי וגימור דלתות ריפוד פנימי וגימור דלתות בצבע אפור כהה
בצבע אפור בהיר

Mistral Nappa מושבים בריפוד עור 
משולב אלקנטרה )בגרסת הבנזין(

מושבים בריפוד עור Mistral Nappa משולב 
)PHEVאלקנטרה )בגרסת ה



* נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן EC/715/2007*2018/1832 **הדרגה מחושבת לפי תקנות   אוויר   נקי  ) גילוי   נתוני זיהום   אוויר   מרכב   מנועי   בפרסומת (,  התשס " ט  2009 

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

מקרא:   מערכת מותקנת בדגם הרכב  מערכת אופציונאלית להתקנה  מערכת שאינה מותקנת 
בדגם הרכב

6 כריות אוויר
 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

 התרעה במצב של עייפות 
    או הסחת דעת

 זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
  מערכת אקטיבית לסטייה מנתיב 

    בקרת שיוט אדפטיבית
    זיהוי הולכי רגל
    מצלמות רוורס

     זיהוי דו גלגלי
     חיישני חגורות בטיחות

 שליטה באורת גבוהים
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 זיהוי תמרורי תנועה
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 צריכת דלק דגם
)ליטרים ל-100 ק״מ(* 

דרגת 
זיהום 
אוויר

 508 FASTBACK PREMIUM 1.6L 180 HP6.612משולב

 508 FASTBACK GT 1.6L 225 HP 7.214משולב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
 זיהום
מרבי

 זיהום
מזערי

03
/2

1

*4989

המידע והנתונים המופיעים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. 
ייתכנו הבדלים בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט והן מבחינת האביזרים הנלווים. כמו כן ייתכנו 
הבדלים בדגם מסויים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו 
את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא 

עדכון הפרסום. כל התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.
** מערכת הניווט המותקנת ברכבך מספקת את השירות והתכנים הכלולים בה לשימוש "AS IS " ובכפוף לזמינות. החברה מסירה כל אחריות 
ו/או מחויבות, בין אם מפורשת ו/או משתמעת, בקשר לנתונים שהתקבלו ממנה אגב השימוש לרבות אך לא רק איכות, רמת בטחון או דיוק. 
הנך מסכים כי הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לשימוש במערכת 

וההסתמכות עליה.

שורק ראשל"צ - מרק מושביץ 3, 03-6710352 | תל אביב - תובל 5, 03-6710333 | ירושלים - יד חרוצים 9 א.ת. תלפיות, 02-6756555 | באר שבע - תוצרת 
הארץ 1, אזה"ת קרית יהודית, 073-3216193 | חיפה - רכב הצפון, בעלי מלאכה 18 )מתחם הצ'ק פוסט( 04-8810410 | אשקלון - רמ"ר, המרכבה 15, אזה"ת 
צפוני, 08-6759995 | כ"ס - המוביל פוספלד, המוביל 9 אזה"ת, 073-2636321 | נצרת - סוכנות ציפורי, כביש 2003, 04-6572222 | כרמיאל - יורו 2000, היוצרים 

22, 04-9982287 | נתניה - אמפאר, פנקס 9 אזה"ת צפוני, 09-8873225

להזמנת נהיגת מבחן ולרכישה אונליין 

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת
בטיחות

גבוהה
רמת

בטיחות
נמוכה

0 1 2 3 4 5 6 7 8
דגם

רמת 
אבזור 

בטיחותי
 508 FASTBACK PREMIUM 1.6L 180 HP 7

 508 FASTBACK GT 1.6L 225 HP 7
508 FASTBACK PHEV GT 1.6L 225 HP  7

נתוני צריכת דלק וחשמל*

דגם
צריכת דלק בנסיעה 
משולבת משוקללת

)ליטר/100 ק"מ(

צריכת חשמל
)וואט 

שעה/ק"מ(

טווח נסיעה
 חשמלית

)ק"מ(

דרגת 
זיהום 
אוויר

508 
FASTBACK 
PHEV GT 

1.6L 225 HP
1.5152572


