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Kanonstart för Peugeot 508:
Försäljningssuccé och högsta betyg i Euro
NCAP´s krocktest!
När Euro NCAP idag presenterade sina senaste krockresultat fanns Peugeot
508, som nyligen hade Sverigepremiär, bland de modeller som kammade hem
högsta rankingen, fem stjärnor, från den europeiska krockorganisationen Euro
NCAP. Sedan 2009 använder Euro NCAP ett helhetsbetyg för varje testad bil,
med bedömningar av skydd av vuxna, skydd av barn, fotgängarskydd och
förarhjälpsystem.
För Peugeot 508 uppmärksammades särskilt det höga skyddet mot
pisksnärtskador. Även skyddet av barn fick höga poäng, Peugeot 508 fick
högsta poäng för barn över 3 år. För förarhjälpsystemen, där fartbegränsare,

antisladdsystem (ESP) och bältespåminnare ingår, fick 508 7 poäng vilket
motsvarar 97 %. Vid sidan av den generella bedömningen uppmärksammades
även Peugeots nödanropssystem, Peugeot Connect SOS, som innebär att ett
nödanrop går iväg till närmaste larmcentral om en olycka inträffar. Bilen
lokaliseras automatiskt när krockkuddarna utlöses och hjälp kommer snabbt
till olycksplatsen.
Försäljningssuccé med närmare 1 500 kundorder i Sverige
Inför lanseringen och sedan säljstarten den 9 april har intresset för 508 varit
rekordstort och försäljningsmålen har överträffats med råge i Sverige, liksom
i övriga Europa och Kina. I Sverige är snart 1 500 kunder stolta ägare av en
Peugeot 508 och i Europa ligger orderingången 40 % högre än det
budgeterade försäljningsmålet.

Peugeot är det enda bilmärket som erbjuder en samlad mobilitetslösning
med person- och transportbilar, scooters, cyklar och en lång rad tjänster. Med
10 000 återförsäljare och verkstäder i 160 länder får Peugeots spännande
mobilitetslösningar spridning över hela världen. Efter 200 års 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. Peugeot
lanserade 2010 RCZ - en skräddarsydd sportcoupé, iOn – en till 100 %
elektrisk bil, 408 i Kina och tre nya modeller i Latinamerika. Den nyligen
lanserade familje- och tjänstebilen Peugeot 508, en rymlig miljöbil i sedanoch kombiutförande, har blivit en riktig succé. Nästa modell på marknaden är
världens första dieselhybrid 3008 HYbrid4.
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