


طراحی با شکوه
 

پــژو 508 جدیــد جــی تــی الین، خطوط پویایی دارد که همزمــان حس قدرت و حرکت را منتقل می کند. 
طراحــی ایــن خــودرو بــرای معیارهــای طراحــی خودروهــای جــی تــی، مرزهــای جدیــدی تعریــف می کنــد. 

طراحــی بــه روز ایــن خــودرو دارای جلــو پنجــره بــا خطــوط عمــودی و افقی اســت و نشــان شــیر در جلوی 
پیشــانی آن قــرار دارد. چراغ هــای FULL LED آن هــم بــا الهــام از پنجه هــای شــیر طراحــی شــده اســت.



طراحی بی پروا
قســمت عقــب پــژو 508 جدیــد جی تــی الین، از یک طراحــی منحصر به فرد بهره می برد. طراحی ســپر 
آن، با قدرت و زیبایی خود، در عین تقویت عملکرد حفاطتی، یک دستی نیمرخ آن را حفظ کرده است.

چراغ های عقب در طول خط افقی طراحی شــده اند تا نمای جانبی و نمای عقب کاملی به آن ببخشــند. 
ــی الیــن  ــد جــی ت ــه طراحــی تکنولوژیــک پــژو 508 جدی رنــگ قرمــز مــات روی هــر یــک از ســه پنجــه ب

ــذارد. ــده می گ ــر بینن ــی ب ــر خاص ــوه داده و تاثی جل



تجربه آسایش
معمــاری داخلــی پــژو 508 جدیــد جــی تــی الیــن، پــس از مطالعاتــی ویــژه بــا هــدف ارائــه  آســایش 
بیشــتر بــرای سرنشــینان طراحــی شــده اســت. شــما در جایــگاه بســیار زیبــای سرنشــین، از 

فضــا و امکاناتــی کــه بــرای افزایــش شــادابی ســفر شــما طراحــی شــده، لــذت خواهیــد بــرد.

محفظه ها
ــا  ــفر ب ــی در س ــا زندگ ــایل دارد ت ــداری وس ــه نگه ــد محفظ ــن چن ــی الی ــی ت ــد ج ــژو 508 جدی پ
ــه خنــک، دو  ــک محفظــه در کنســول مرکــزی دارای تهوی ــد. ی ــر از پیــش کن خــودرو را راحت ت
ــک از درب هــا،  ــده بطــری در پنــل هــر ی ــی در عقــب، نگهدارن ــو و دو جافنجان ــی در جل جافنجان

ــو. ــیگاری بازش ــک زیرس ــی و ی ــته صندل ــه در دس محفظ

تهویه هوا
ــینان  ــده و سرنش ــا رانن ــت  ت ــه اس ــه 4 کانال ــه تهوی ــز ب ــن مجه ــی الی ــی ت ــد ج ــژو 508 جدی  پ
بتواننــد کنتــرل تهویــه هــوای قســمت خودشــان را در اختیــار داشــته باشــند. بنابرایــن هــر فــرد 

ــا نیــاز خــود را انتخــاب کنــد. می توانــد حالــت تهویــه هــوای متناســب ب

صندلی ها
بــه لطــف طراحــی معمارانــه داخلــی، راننــده و سرنشــینان در جلــو و عقــب فضایــی بــاز در اختیار 
ــته  ــه خواس ــور س ــول مح ــه ح ــد ک ــش می یاب ــا افزای ــت آنه ــا کیفی ــا ب ــی صندلی ه ــد. راحت دارن

مشــتریان طراحــی شــده : زیبایــی، دوام و راحتــی فــردی.
ــایش  ــاژور، آس ــن و ماس ــرم ک ــراه گ ــه هم ــز ب ــت قرم ــا دوخ ــان ب ــا ترامونت ــرم ناپ ــی چ صندل
شــما را در ســفر تضمیــن می کنــد. صندلی هــای ایــن خــودرو برقــی و دارای حافظــه بــرای 

تنظیــم هســتند.



توجه به جزئیات
طراحــی چشــمگیر پــژو  508 جدیــد جــی تــی الیــن، خــود را در جزییــات اتــاق هــم نشــان می دهــد. 
ــرای راحتــی و ظرافــت انجــام شــده،  داخــل خــودرو بنشــینید و طراحــی فوق العــاده آن را کــه ب

کشــف کنیــد.
رانندگــی بــا اســتفاده از فنــاوری HEAD UP و صفحــه نمایــش رنگــی آن، طراحــی ســاده و نــاب 
داشــبورد و صفحــه نمایــش لمســی 7 اینچــی، بــرای شــما تجربــه ی رانندگــی دلنشــینی ایجــاد 

خواهــد کــرد. 
تمــام ویژگی هــای داخــل خــودرو و تــودوزی آن از مــوادی بــا باالتریــن کیفیــت ســاخته شــده اند: 

کــروم، جــای ســیاه و چــرم مرغــوب، کــه همگــی بــه زیبایــی بــا هــم ترکیــب شــده اند.



یار و همراه سفر
خــودرو هوشــمند و نوآورانــه 508 جدیــد جــی تــی الیــن از تجهیزاتــی بهــره می گیــرد کــه بــه 

شــما کمــک بیشــتری در رانندگــی می کنــد: کمــک بــه رانندگــی راحت تــر.

صفحه نمایش رنگی هدآپ
بــدون اینکــه نیــاز باشــد چشــم از جــاده برداریــد بــه اطاعــات ضــروری رانندگــی دسترســی 
داریــد. بــا صفحــه نمایــش هــدآپ، ایــن اطاعــات روی یــک صفحــه تاشــو تابانــده می شــود. 

بنابرایــن مــدام از ســرعت و دســتورالعمل  های کنترلــی مطلــع می شــوید.

صفحه لمسی 
ایــن صفحــه لمســی بــا وضــوح بــاال طیــف وســیعی از خدمــات را از طریــق اتصــاالت مختلــف ارائــه می دهــد تــا کنتــرل 

ســرویس های مولتی مدیــا و ارتباطــی را در اختیــار شــما بگــذارد.

دوربین عقب
ــی و ســهولت  ــرای افزایــش ایمن ــه صــورت خــودکار فعــال می شــود. ب ــده عقــب ب ــه محــض انتخــاب دن دوربیــن عقــب ب

ــد. ــزرگ ببین ــی ب ــه لمس ــودرو را روی صفح ــت خ ــد حرک ــازه می ده ــده اج ــه رانن ــن ب ــن دوربی ــری، ای کارب

سیستم مانیتورینگ نقطه کور
ــپرهای  ــگر روی س ــار حس ــتفاده از چه ــا اس ــت( ب ــاط اس ــارک در ارتب ــا کمک پ ــه ب ــور )ک ــه ک ــگ نقط ــتم مانیتورین سیس
عقــب و در طــول رانندگــی، شــما را از حضــور خودروهــای دیگــر در نقــاط کــور مطلــع می کنــد. در صــورت وجــود چنیــن 

ــود.  ــن می ش ــل روش ــای بغ ــده روی آینه ه ــه رانن ــدار ب ــرای هش ــگ ب ــود نارنجی رن ــراغ دی ــک چ ــی، ی خودروی



ظاهری قدرتمند
ــی     ــده، چراغ های ــی ش ــاص طراح ــا خ ــت کام ــاد هوی ــتر و ایج ــر بیش ــرای تاثی ــه ب ــو ک ــمت جل قس
ــا فنــاوری تمــام LED تقویــت شــده اســت. در  بی نظیــری دارد کــه بــرای ایجــاد ظاهــری معنــادار ب
ــتر  ــدرت را بیش ــس ق ــا ح ــده اند ت ــی ش ــیر طراح ــه ش ــام از پنج ــا اله ــا ب ــب، چراغ ه ــمت عق قس

منتقــل کننــد.





ایمنی

تجهیزات پژو 508 جدید جی تی الین ایمنی شما را افزایش می دهد.

ESP سیستم ترمز و
ایــن سیســتم بــا بهره گیــری از فنــاوری کنتــرل تعــادل، ســطح ایمنــی بیشــتری در کنتــرل دینامیک جــاده ارائــه می دهد.
ایــن سیســتم عــاوه بــر ترمــز ضدقفــل )ABS(، دارای سیســتم کنتــرل لغــزش در اثــر شــتاب )ASR(، توزیــع الکترونیکــی 
نیــروی ترمــز )EBV و CBC(، کمــک ترمــز اضطــراری )EBA(، کنتــرل گشــتاور مورتــور )MSR( و کنتــرل هوشــمند رانــش 

اســت کــه حرکــت روبه جلــو  508 جدیــد جــی تــی الیــن را در شــرایط خطرنــاک جــاده بهبــود می بخشــد.

ترمز دستی برقی
ترمزدســتی برقــی تلفیقــی اســت از دســتورات ایســت خــودکار در هنــگام توقــف موتــور )از جملــه در زمــان خاصــی( و 
آزادســازی خــودکار هنــگام شــتاب. هنگامــی کــه خــودرو در شــیب باشــد، گزینــه  کمــک شــیب در کنــار ترمــز پــارک 

الکترونیــک، ترمــز را موقتــًا )2 ثانیــه( نگــه می دارنــد.

کروز کنترل و محدود کننده سرعت
کــروز کنتــرل ایــن امــکان را بــه شــما می دهــد کــه بــدون فشــردن پــدال گاز، ســرعت خــودرو را در مقــدار مشــخصی 
ثابــت نگهداریــد. امــا محدودکننــده ســرعت بــه شــما اجــازه می دهــد ســقف ســرعت خــودرو را تعییــن کنیــد. 
دسترســی بــه ایــن گزینه هــا از طریــق فرمــان چندمنظــوره خــودرو امــکان دارد. بــا اســتفاده از منــو تنظیمــات خــودرو 

ــه خــودرو داد. ــف را ب ــوان برنامــه پنــج ســرعت مختل می ت

کیسه هوا
هنــگام وقــوع تصــادف، وجــود 6 کیســه هــوا حفاظــت بیشــتری از سرنشــینان به عمــل مــی آورد: دو کیســه هــوا در 

جلــو، 2 کیســه هــوای پــرده ای در کناره هــا و 2 کیســه  هــوای حائــل بیــن صندلی هــای عقــب و جلــو.

پشت سری ها
پشت ســری های کامــًا قابــل تنظیــم صندلی هــای جلــو، بــه شــما اجــازه می دهــد وقتــی جــاده دســت انداز نــدارد 
ــًا ــود کام ــث می ش ــری ها باع ــن پشت س ــده  ای ــکل تاش ــدازه و ش ــد. ان ــم کنی ــواه تنظی ــاع دلخ ــود را در ارتف ــت خ حال

سر سرنشینان را پوشش داده و از آنها حفاظت خوبی به عمل بیاید.

FULL LED چراغ های 
پــژو 508 جدیــد جــی تــی الیــن مجهــر بــه چراغ هــای تمــام LED اســت و از  سیســتم DAY LIGHT بــه شــکل یــک 

منحنــی قابــل رویــت در روز و شــب بهــره می بــرد.

کمک تنظیم نور جلو
شــب ها، دوربیــن اختصاصــی مــدام در حــال تحلیــل شــرایط رانندگــی )نظیــر خــودرو روبرویــی، خــودرو عقبــی، مناطــق 

روشــن شــهری و غیــره( اســت و بســته بــه شــرایط بــرای بهبــود دیــد، ســریعًا زاویــه نــور را تنظیــم می کنــد.



نقره ای متالیک مشکی متالیک

خاکستری روشن متالیک ذغالی متالیک

سفید مرواریدی متالیک آبی کبود متالیک

سفید بیانکا )سالید(

رنــگ ها



تودوزی
صندلی هــای پــژو 508 جدیــد جــی تــی الیــن بــا 
و  مشــکی  ترامونتــان   NAPPA چــرم  روکــش 
دوخــت قرمــز هســتند، کــه همــراه بــا گــرم کن 
و ماســاژور ، ســفر آرام و دلپذیــری را بــرای شــما 

مهیــا می نمایــد.



GT LINE 508 NEW PEUGEOT مشخصات

ترمز

کیسه هوای ایمنی

فرمان

سیستم تهویه

سیستم صوتی

چراغ ها

آینه ها

شیشه ها

تزئینات

تجهیزات امنیت 
خودرو

رینگ و الستیک

صندلی ها

تجهیزات 
کمک راننده

 ،)ESP( خــودرو  پایــداری  الکترونیکــی  کنتــرل  سیســتم   ،)ABS( ضد قفــل  ترمــز  سیســتم 
)CBC(،  سیســتم  پایــداری دینامیــک  )ASR(، سیســتم کنتــرل  لغــزش  سیســتم کنتــرل 

کمکــی ســرباالیی )HAS(، ترمــز دســتی برقــی

2 عــدد کیســه هــوای جلــو، 2 عــدد کیســه هــوای جانبــی، 2 عــدد کیســه هــوای 
پــرده ای جلــو و عقــب

الکتروهیدرولیــک، غربیلــک فرمــان چرمــی بــا قابلیــت تنظیــم ۴ جهتــه، اهــرم 
ــیفتر( ــان )ش ــت فرم ــده پش ــض دن تعوی

تهویه مطبوع اتوماتیک ۴ کاناله )جلو و عقب(

،USB ،بلوتوث ،CD ،صفحه نمایش 7 اینچی لمسی با رزولوشن باال، رادیو
 8 بلندگو

روشــنایی  سیســتم  )دی الیــت(،  روز  روشــنایی  بــا  همــراه   Full LED جلــو  چراغ هــای 
ــت( ــور خــودکار )اتوالی ــو LED، سنســور ن هوشــنمند در پیچ هــا، چراغ هــای مه شــکن جل

نور باالی هوشمند )اسمارت بیم(  

آینه هــای جانبــی همرنــگ بدنــه، گــرم کــن، آینــه تاشــوبرقی بــا چــراغ راهنمــا، آینــه وســط 
ضــد انعــکاس نــور خــودکار )الکتروکرومیــک(

شیشــه های جلــو و عقــب برقــی، ســان روف برقــی قابــل تنظیــم بــا محافــظ برخــورد بــه 
مانــع، ســایه بان های سرنشــین های عقــب، ســایه بان شیشــه عقــب

اســتایل مــدل GT LINE: جلــو پنجــره کرومــی بــا خط هــای عمــودی و افقــی، لوله هــای 
اگــزوز دوقلــو بــا تریــم مشــکی، لوگــوی GT LINE روی بدنــه، پوشــش دســته دنــده چــرم

با دوخت قرمز

سیســتم هشــدار هوشــمند، سیســتم قفــل مخفــی درهــا، سیســتم هوشــمند ورود 
 )Keyless( ــتارت ــه اس ــا دکم ــد ب ــدون کلی ب

رینگ آلومینیومی ۱8 اینچ، رینگ یدکی فوالدی ۱۶ اینچ

صندلی هــای برقــی، تنظیمــات حافظــه دار صندلــی، ماســاژور صندلــی، تنظیــم گودی کمــر 
برقــی، گرم کــن  صندلی هــای جلــو، صندلی هــای چــرم کالســیک مــدل GT. طــرح ناپــا 

ترامونتــان بــا دوخــت قرمــز

سیســتم نمایشــگر هــدآپ رنگــی )HUB( بــا تنظیــم نــور و ارتفــاع دیــد، کــروز کنتــرل و 
ــده ســرعت، سنســور برف پاک کــن خــودکار، سنســور هشــداردهنده نقــاط  محدود کنن
کور، سنسور کاهش باد الستیک، سنسور پارک عقب و جلو، دوربین دنده عقب رنگی

پژو 508 جدید جی تی الین در یک نگاه

به روزرسانی: بهمن ۹۵ - امکان تغییر در تجهیزات و امکانات خودرو وجود دارد.


