
٣٧۴٧:شماره بخشنامھ                                                                                                                                              
-------------------------   

       ١۶/١١/٩۵ :تاریخ 
            ١۶:۴۵: ساعت 

            ٣از   ١صفحھ   

 

  

  ايران خودرو محترم مجاز نمايندگي ھاي:به           

  ۵٠٨ معرفي خودرو جدید پژو  :موضوع           

  

  با سالم و احترام                 

رساند، شركت ايران خودرو در راستاي  بدينوسیله به اطالع کلیه نمايندگان محترم مي           

اقدام به ) پژو –ايران خودرو (ركت  ايكاپ پاسخگويي به تقاضاي مشتريان با ھمكاري ش

  نموده است  GT Lineسری  ۵٠٨عرضه  خودروي جديد پژو 

  

  GT Lineسری  508معرفی پژو 

این . است Dالین، یک خودروی سدان جادار و مجھز خانوادگی، با کالس ابعادی تیجدید جی ۵٠٨پژو 

و منتقدان برتر صنعت خودرو قرار گرفته ھای معروف خودرویی محصول که مورد پذیرش و ستایش سایت

  .شودفرانسه تولید می" رن"است، توسط شرکت پژو در شھر 

اسب بخار  ١۶٣باعث شده با وجود مصرف سوخت بھینه، توان  EP6بر پایه پلتفرم THP 165موتور پیشرفته 

درو به ارمغان آورده ، عملکردی بھینه و قدرتمند را برای خوAT6سرعته  ۶ایجاد شود که در کنار گیربکس 

  .است

-این خودروی مستحکم و مطمئن که از کیفیت قطعات، ساخت و مونتاژ باالیی برخوردار است، جوایز بین

  .انداز آن جمله" برترین خودروی خانوادگی"، "خودروی سال"المللی متعددی را در پرونده خود دارد که 

توان زبان خوبی میکند، بهل اروپایی تبعیت میدرطراحی مدل جدید این خودروی پریمیوم که از استای

ھای جلو ھایی از خودرو مانند جلو پنجره جدید با لوگوی پژو در وسط، چراغطراحی انحصاری پژو را در بخش

جدید از قبیل ھشداردھنده نقاط کور، 508لمس کرد و ھمچنین سطح تجھیزات ... الیت، چراغ عقب و و دی

   .ھمراه آورده استنیز رفاه و ایمنی را برای سرنشینان به... اینچی و  ٧یتور گانه، مان ۴تھویه ھوای 

           
 نظارت و حمایت پژو فرانسه در تامین قطعات و لوازم یدکی •

 ھای ایران خودرومندی از شبکه نمایندگیبھره •

 کیلومتر گارانتی ١۵٠.٠٠٠سال یا  ۵ •

  ستاره یوروانکاپ ۵تست ایمنی و تصادف کامل  •
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  GT Lineسري  508پژو مشخصات فني خودرو 
 ودروخ

  GT Lineسري  508پژو   مشخصات فني خودرو
  ۳۰۳۰۱  کد كالس محصول

  موتور

  )توربوشارژ با پاشش مستقیم EP6 ) THP  نوع موتور
  1.6  )ليتر(حجم موتور 
 163@6000  )اسب بخار(حداكثر قدرت موتور

 240@1400  )نيوتن متر( حداكثر گشتاور

  16  تعداد سوپاپ
  5یورو   استاندارد حد آاليندگي

  ک شش سرعتهتوماتیا-  AT6 III گيربكس سيستم انتقال قدرت

 كارايي
  km/h(  210(حداكثر سرعت 

  8.9  )ثانيه(  ۱۰۰شتاب صفر تا 

 مصرف سوخت

  72  ظرفيت مخزن سوخت
 9.8  )ليتر(كيلومتر ۱۰۰ميانگين مصرف  شهر در 

 5.2  )ليتر( كيلومتر ۱۰۰ميانگين مصرف خارج از شهر در 

 6.9  )ليتر( كيلومتر  ۱۰۰نگين مصرف تركيبي در ميا

 ايمني
  ترمز

  )ABS(سیستم ترمز ضد قفل 
  )ESP( سیستم کنترل الکترونیکی پایداري خودرو

  )CBC(سیستم کنترل پایداري دینامیک 
  )HAS(سیستم کمکی سرباالیی 

  ترمز پارك برقی خودکار
  )ASR(سیستم کنترل لغزش 

  اي جلو و عقبعدد کیسه هواي پرده 2عدد کیسه هواي جانبی،  2عدد کیسه هواي جلو،  Air Bag(  2(کیسه هوا 

 ابعاد خودرو
 mm( 1456-1828-4830(طول خودرو ، عرض خودرو ،  ارتفاع خودرو  

  mm(  2817(فاصله بین دو محور چرخهاي عقب و جلو 

  تجهيزات

  )شیفتر(جهته، اهرم تنظیم دنده پشت فرمان  4غربیلک فرمان چرمی، قابلیت تنظیم  الکترو هیدرولیک با قدرت متغییر برقی،  فرمان
 )جلو و عقب(کاناله  4تهویه مطبوع اتوماتیک  سیستم تهویه
  بلندگو، USB ،8، بلوتوث، CDاینچی لمسی با رزولوشن باال، رادیو،  7صفحه نمایش   سیستم صوتی

 هاچراغ
شکن جلو هاي مهها، چراغ، سیستم روشنایی هوشمند در پیچ)الیتدي(با روشنایی روز همراه  LEDFullهاي جلو چراغ

LED اسمارت بیم(، نور باالي هوشمند )اتوالیت(، سنسور نور(  
 )الکتروکرمیک(هاي جانبی تاشو برقی با چراغ راهنما، آینه وسط ضد انعکاس نور خودکار کن آینه، آینههاي جانبی همرنگ بدنه، گرمآینه ها آینه

  بان شیشه عقبهاي عقب، سایهبان سرنشینروف برقی قابل تنطیم با محافظ برخورد به مانع، سایههاي جلو و عقب برقی، سانشیشه هاشیشه

 هاصندلی
هاي چرم کالسیک هاي جلو، صندلیکن صندلیدار صندلی، تنظیم گودي کمر برقی، گرمهاي برقی، تنظیمات حافظهصندلی

 طرح ناپا ترامونتان با دوخت قرمز، نمایشگر کمربندهاي سرنشینان GTمدل 
  R1845/235 سایز  -اینچ 16اینچ، رینگ یدکی فوالدي 18  آلومينيومي  رينگ و سايزالستيك

  ساير تجهيزات
با تنظیم نور و ارتفاع ) HUB(رنگی  display، سیستم نمایشگر هدآپ )Keyless(سیستم هشدار هوشمند، سیستم قفل مخفی درها، سیستم هوشمند ورود بدون کلید با دکمه استارت 

کن خودکار، سنسور هشداردهنده نقاط کور، سنسور کاهش باد الستیک، سنسور پارك عقب و جلو، دوربین دنده عقب رنگی ، استایل دید، کروز کنترل و محدود کننده سرعت، سنسور برف پاك
  روي بدنه، پوشش دسته دنده چرم با دوخت قرمز LINEGTهاي اگزوز دوقلو با تریم مشکی، لوگوي هاي عمودي و افقی، لولهخطجلو پنجره کرومی با : LINEGTمدل 
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۴۸۲۲۹۰۰۲: و واحد پاسخگ  

 معاون مديرعامل در بازاريابی و فروش


