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Peugeot på bilsalongen i Paris:
Världspremiär för 508 och 308 GT - flera
spännande konceptbilar
Världspremiär för 508 och 308 GT, nya motorfamiljer, lufthybriden 208
HYbrid Air och konceptbilarna Quartz och Exalt.
Parissalongen blir en verklig styrkedemonstration av Peugeot som ställer ut
40 bilar i den 4 000 kvadratmeter stora montern. Märket kliver upp ett snäpp
i exklusivitet och tekniknivå och presenterar flera nyheter samtidigt som
besökaren får se en glimt av framtiden.
•

Peugeot 508 får ny självsäker design och exklusiv utrustning.
Kraftfull BlueHDi 150 med låga 105 gram CO2/km, innebär

prestandarekord i förhållande till förbrukning.
•

Supersnålt och körglädje går hand i hand i fyra nya sportiga GTversioner av Årets Bil 2014 – Peugeot 308 och 308 SportWagon
– med 205 hästkrafter (bensin) respektive 180 hk (diesel).

•

Konceptbilen Peugeot Quartz förevisar en distinkt och avancerad
crossover som kombinerar spännande upplevelser med
effektivitet; 4wd och 500 hk plug in-hybrid.

•

Genombrottet är nära för Peugeots lufthybrid. Peugeot 208
HYbrid Air 2L är en vanlig 208 som byggts om till en 0,25litersbil och drivs av bensin och komprimerad luft.
Nya motorfamiljerna PureTech (bensinmotorer) och BlueHDi
(dieselmotorer) innebär att Peugeot intar en ledande ställning
bland motortillverkarna.

•

Konceptbilen Exalt i ny tappning. Karossen skiftar i grå stålfinish
och övergår i bakpartiets särpräglade hajskinnstextil och
interiören är uppbyggd av återvunnet papper. Hybrid på 340
hästkrafter.
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Peugeot är det enda bilmärket som erbjuder en samlad mobilitetslösning med
person- och transportbilar,scooters, cyklar och en lång rad tjänster. Verksamma i
nästan 160 länder med 10 000 återförsäljare och verkstäder har märket stor
spridning över hela världen. Efter drygt 200 år av stark närvaro på marknaden är
Peugeot genomsyrat av inspiration och framgång och förnyar sin design och sin
visuella identitet, utvidgar sitt modellprogram och har stora internationella
ambitioner för de kommande åren. Det yngsta modellprogrammet någonsin, där
bland andra sportiga 208 GTi och crossovern 2008 lanserats med stor framgång,
kompletteras nu av helt nya 308, som vunnit priset « Årets Bil 2014 ».Hög kvalitet
i såväl produkter som service, förfinad design och omsorg och en unik

körupplevelse bidrar till den bilglädje varje Peugeot förmedlar.
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