
PEUGEOT 308



ELAMUSI

Kõige õnnestunum disain on tavaliselt kõige 
lihtsam. See põhimõte võeti aluseks juba uue 
PEUGEOT 308 esimesi visandeid joonistades.

Kompaktse, dünaamilise ja pilkupüüdva 
PEUGEOT 308 luukpära elegantne, puhaste 
joontega kere vihjab tugevale ja isikupärasele 
karakterile. Kaasaegset tehnoloogiat 
võimendab pisidetailidele pööratud tähelepanu. 
See on auto, mis sulab oma juhiga kokku. 
Ambitsioonikas uus tippklassi luukpära 
PEUGEOT 308 tõotab pakkuda suurepäraseid 
sõiduelamusi ja emotsioone.

RIKKALIKULT

ELAMUSI





Julge ja elegantne uus PEUGEOT 308 on 
põhjalikult uuenenud ja avab sinu jaoks täiesti 
uued dimensioonid. Puhas ja dünaamika 
teenistuses olev disain, mida rõhutavad 
veelgi suured rattakoopad ja madalam põhi. 
Sportlikud kumerused, mis ümbritsevad tihedalt 
mehhaanilisi komponente, joonistavad kauni 
voolujoonelise kere, mille peened materjalid on 
kestaks kõige moodsamatele uuendustele.

PUHAS 

DISAIN



Moodsaid esteetikakoode järgiv valgustus on 
tõeline tehnoloogiasaavutus. Full LED esituled* 
(31) rõhutavad hoolikalt viimistletud kroomitud 
esivõre kuju, andes uuele PEUGEOT 308’le 
ligitõmbava ’’kassipilgu’’. Tagatulede kolm LED 
küünist ning küljepeeglitesse integreeritud 
LED-suunatuled rõhutavad veelgi selle mudeli 
tehnoloogilist ja dünaamilist olemust.
*100 % LED tuled.

FULL LED 

TEHNOLOOGIA



Uus 308 on saanud endale uudse 
konstruktsiooniga ning uudseid ja põnevaid 
sõiduelamusi pakkuva PEUGEOT i-Cockpit 
juhikoha. Keskkonsool on puhta ja 
minimalistlikult elegantse disainiga, 9,7 tolline 
puutetundlik ekraan ja üksainus juhtnupp on 
ammutanud inspiratsiooni tipptasemel Hi-Fi 
süsteemidelt.

Rooli istudes avastad sa otsekohe, kui 
ergonoomiline see juhikoht on. Läikivmustade 
ja kroomitud kaunistustega salongis valitseb 
hubane ja peen õhkkond.

PEUGEOT i-Cockpit





Kõrgel asuv Head Up Display tüüpi 
näidikuteplokk võimaldab vaadata olulist 
informatsiooni ilma teed silmist laskmata. 
Moodsad ja peene stiiliga ning originaalsete 
nõeltega näidikud on saanud inspiratsiooni 
kelladelt. Tagurpidi skaalaga tahhomeeter 
muudab näidikuteploki kaunilt sümmeetriliseks. 
Uuenduslik ja eksklusiivne uus PEUGEOT 308 
tõotab meeldivat ja intuitiivset sõiduelamust.

TÄPSUS 

JA NÄHTAVUS





KLIIMASEADE
Puutetundlikult ekraanilt saab 
reguleerida kliimaseadet ja 
ventilatsioonisüsteemi.

JUHTIMISABID
Puutetundlikult ekraanilt saab 
reguleerida mitmesuguseid 
juhiabisüsteeme (kiirusepiiraja, 
püsikiiruse hoidja, sõidukite 
vahelise vahemaa näit…), mis 
muudavad juhtimise veelgi 
meeldivamaks.

HI-FI
Uus PEUGEOT 308 rõõmustab 
sõitjaid ülikvaliteetse Denon 
audiosüsteemiga, kuhu 
kuulub 8 kõlarit ja basskõlar. 
Kõrgtehnoloogilises stiilis 
helitugevuse nupp rõhutab veelgi 
keskkonsooli puhast disaini.

NAVIGATSIOON
Intuitiivne sisestussüsteem 
võimaldab vaadata kaarti suures 
formaadis ja viia mugavalt läbi 
teekonna seadistusi*. 

SEADISTUSED
Kõiki puutetundliku ekraani 
funktsioone saab seadistada 
paari sekundiga, mis 
muudab kasutamise veelgi 
ergonoomilisemaks ja 
mugavamaks.

TELEFON
Bluetooth funktsioon võimaldab 
vastata kõnedele turvaliselt 
ja mugavalt. Ekraanilt pääseb 
telefoniraamatusse, samuti 
saab seal helistada käed vabad 
süsteemiga ilma, et peaks 
tähelepanu juhtimiselt kõrvale 
pöörama. 

PEUGEOT CONNECT APPS
Sõite aitavad veelgi lihtsamaks 
muuta mitmesugused 
lisarakendused : Via Michelin 
liiklusinfo, lähimate parklate ja 
odavaimate bensiinijaamade 
info, ilmateade või uus Coyote 
juhtimisabi.
Tänu MultiApps funktsioonile saab korraga 
kasutada nelja rakendust*.

Täiuslikult keskkonsooli ülaossa integreeritud 
9,7 tolline puutetundlik ekraan toob 
funktsioonid sinu sõrmeotstesse. Tundlikud 
nupud ja mitmed otsevalimise võimalused 
muudavad ekraani kasutamise lihtsamaks ja 
isiklikele vajadustele vastavamaks*.
*Turvalisuse huvides soovitame kasutada ekraani seisu ajal.

SUUR 

MULTIFUNKTSIONAALNE 

EKRAAN



Kerge, kompaktse ja turvalise uue PEUGEOT 308 veermiku 
juures on võetud kasutusele kõik Peugeot rikkalikud kogemused 
ja oskused selles vallas ning tulemuseks on esmaklassiline 
teelkäitumine. Spetsiifilise raamiga sõiduk on oluliselt kergem, 
tagades maksimaalse dünaamika ja manööverdatavuse. Sportliku 
sedaanina reageerib uus PEUGEOT 308 kiiresti oma juhi igale 
käsule. Elektriline roolivõimendi on sujuv ja täpne ning kurvide 
võtmine ülilihtne. Reisijate mugavuse eest hoolitseb ka vedrustus, 
esmaklassiline stabiilsus ja suurepärane heliisolatsioon. Iga sõit 
kujutab endast naudingut ja meelerahu pakkuvat elamust.

TAASAVASTA AUTOSÕIT
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TAASAVASTA AUTOSÕIT





Uue PEUGEOT 308 loomise algstaadiumist 
alates peeti silmas keskkonnasäästlikkust 
ja tipptasemel sõiduomadusi. Põhjaliku töö 
tulemuseks on eelmisest versioonist tervelt 
140 kg kergem sõiduk. Voolujoonelisem kere 
parandab aerodünaamikat ning tänu elektrilisele 
roolivõimendile ja uuele mootoriplokile on uue 
PEUGEOT 308 kütusekulu vaid 3,1 l/100km ja 
CO2 pääst alla 82 g/km*.

SÄÄSTLIK 

JA PRAKTILINE



Uus PEUGEOT 308 pakub rikkalikku varustust, mille 
eesmärgiks on tagada nii sõiduki kui ka reisijate 
turvalisus - näiteks Driver Assistance Pack, kuhu 
kuulub aktiivne püsikiiruse hoidja, kokkupõrkeohu 
hoiataja ja automaatne hädapidurdus. 

Uue PEUGEOT 308 varustus on midagi enamat, kui 
lihtsalt hunnik tehnoloogiat. Uudne kontseptsioon ei 
ole midagi juhuse hooleks jätnud. Lisaks pakutakse 
pimeda nurga jälgimise süsteemi*, parkimisabilist 
Park Assist* , tagurduskaamerat*, võtmeta käivitamist 
(ADML)* ja elektrilist seisupidurit*. 
*Standard- või lisavarustuses olenevalt versioonist.

ÄRA MURETSE



 

Uus PEUGEOT 308 on üliergonoomiline. 
Kompaktne kere varjab avarat salongi, mille 
iga element on hoolikalt läbi mõeldud, et 
ruumi optimaalselt ära kasutada. Nii esi- kui 
tagaistmetel reisijad tunnevad end mugavalt, 
nautides neid ümbritsevat elegantsi ja 
hubasust. Klaasist panoraamkatus ujutab 
salongi valgusega üle. Soovi korral võib 
kasutada klaaskatuse elektrilist katet, mis 
peab kinni kuni 95% valgusest. Optimaalset 
ruumikasutust võimaldav nelinurkne pakiruum 
mahutab 470 liitrit (420 dm³ VDA) ja on oma 
klassis üks suurimaid.

ERILISED HETKED



Kütusekulu l/100 km

KäigukastMootor Linnas Maanteel Keskmine 2CO  (g/100 km)

1.2 Pure Tech 82 hj M5 6,3 4,2 14

1.2 Pure Tech 130 hj S&S M6 5,7 3,8 4,5

5,0

104

1.2 Pure Tech 110 hj S&S M5 5,8 3,9 4,6 105

1.2 Pure Tech 130 hj S&S EAT6 5,6 4,0 4,5 106

1.6 BlueHDi 100hj S&S M5 4,3 3,2 3,6 94

Peugeot pakub laias valikus heitgaaside 
madala CO2  sisaldusega sõidukeid ; rohkem 
kui pooltel müüdud sõidukitest on see näitaja 
alla 140 g/km. Sellise tulemuse saavutamiseks 
toetutakse end juba tõestanud tehnoloogiale, 
mille liidriks Peugeot on : tahmaosakeste 
filtriga seotud FAP diiselmootorile (võeti 
esimest korda kasutusele aastal 2000 Peugeot 
607 juures), mis on paigaldatud juba rohkem, 
kui 2,1 miljonile sõidukile (filter kõrvaldab 
99,99% tahmaosakestest); samuti kasutatakse 
uuenduslikke tehnoloogiaid : Stop & Start, uue 
põlvkonna HDi mootorid...

BlueHDi mootorid 
PEUGEOT 308 saadaval uute tehnoloogiatega, 
sealhulgas BlueHDi – selle nimega tähistatakse 
Euro 6 diiselmootoreid. Ühendades omavahel 
eksklusiivsel viisil valikulist katalüüsreduktsiooni 
(SCR) ja lisaainega tahmaosakeste filtrit, 
võimaldab BlueHDi tehnoloogia vähendada 
lämmastikoksiidi hulka üle 90%, optimeerida 
CO2 heitmete hulka ja kütusekulu ning 
elimineerida 99,9% tahmaosakestest. Ühe 
BlueHDi versiooni CO2 heitmete hulk on alla 
82* g/km.  

PEUGEOT JA KESKKOND



PIDURISÜSTEEM JA ESP®
Keerukamates olukordades aitab uue PEUGEOT 
308 optimaalset tasakaalu tagada põhjalik 
pidurdussüsteem, mis kombineerib omavahel 
erinevaid funktsioone :

• ESP® (elektrooniline stabiilsusprogramm 
/ dünaamiline stabiilsuskontroll) koos 
veojõukontrolliga (ASR) mõjutab pidurit ja 
mootorit, et vähendada rataste libisemist 
haarduvuse kadumise korral.

• dünaamiline stabiilsuskontroll (CDS) võrdleb 
pidevalt rooliandurilt ja külgkiirenduse 
andurilt saadavaid andmeid, et tuvastada 
ala- või ülejuhitavust. Seejärel viib süsteem 
auto esialgsele trajektoorile tagasi 
(füüsikaseaduste piires).

• rataste blokeerumisvastane funktsioon (ABS) 
tagab kontrolli sõiduki haarduvuse kadumise 
korral äkkpidurduse ajal.

• elektrooniline pidurdusjõu jaotur (REF) juhib 
eraldi iga ratta pidurdust, tagamaks tõhusust 
eelkõige kurvis pidurdades.

• hädapidurdusvõimendi (AFU) suurendab 
vajadusel pidurite tõhusust.

• rehvirõhu andurite süsteem, mis tuvastab 
otse probleemse rehvi ja edastab kahte sorti 
hoiatusi: langenud rõhu kohta ja purunenud 
rehvi kohta. 

INTELLIGENTNE VEOJÕUKONTROLL
See intelligentne veojõukontrolli süsteem 
täiendab tavalist rataste libisemisvastast 
süsteemi lisafunktsiooniga. Süsteem aitab 
tuvastada halva haarduvusega olukordi, mis 
võiksid sõiduki käivitamist ja edasiliikumist 
jää või lumega kaetud teedel raskendada. 
Sellistes olukordades asendab intelligentne 
veojõukontroll ASR funktsiooni, piirates rataste 
libisemist, et tagada paremat veojõudu ja 
trajektoori järgimist.

SUUREM TURVALISUS 
PEUGEOT 308 pakub sinu ja su kaasreisijate 
maksimaalseks kaitsmiseks mitmeid vahendeid. 
Lisaks esmaklassilisele juhitavusele pakub laup- 
ja külgkokkupõrke korral kaitset tugevdatud 
ja löögienergiat hajutav kerekonstruktsioon. 
Kõike seda täiendavad intelligentsed 
kinnitusvahendid. 

TURVAPADJAD
Uues PEUGEOT 308’s on 6 turvapatja :

• 2 esiturvapatja, mis kaitsevad juhi ja 
kaasreisija pead ja rindkeret laupkokkupõrke 
korral .

• 2 külgturvapatja, mis kaitsevad juhti ja 
kaasreisijat külgkokkupõrke korral.

• 2 turvakardinat ees ja taga, mis kaitsevad esi- 
ja tagaistmetel istujate päid.

PEUGEOT CONNECT SOS*
Peugeot on lihtsustanud hädaabinumbril 
helistamist Euroopas.  Kui iga minut on oluline, 
võid PEUGEOT CONNECT SOS* süsteemile 
kindel olla.

Automaatne hädaabinumbril helistamine: 
kui turvapadjad avanevad või pürotehnilised 
süsteemid tööle hakkavad, helistatakse 
hädaabinumbrile automaatselt ilma juhi 
sekkumiseta. PEUGEOT SOS CONNECT* 
tuvastab sõiduki asukoha, võtab sõidukis 
viibijatega telefoni teel ühendust ja teavitab 
päästeteenistust. Telefonikõne võib toimuda 
sõiduki omaniku emakeeles. Käsitsi helistamine 
hädaabinumbrile: kui sõidukijuht on kriitilise 
olukorra ohver või tunnistaja (haigushoog, 
vigastus), võib ta kiiresti PEUGEOT SOS 
CONNECT* teenusega ühendust võtta. Selleks 
peab ta lihtsalt 3 sekundi jooksul armatuurlaual 
asuvale SOS nupule vajutama.

PEUGEOT SOS CONNECT* on hetkel 
saadaval 13 Euroopa riigis (Prantsusmaa, 
Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Portugal, 
Belgia, Luksemburg, Holland, Šveits, Austria, 
Suurbritannia, Poola ja Taani).
* PEUGEOT CONNECT SOS teenus on saadaval uue PEUGEOT 308’ga 
tingimusel, et sellega sõiduki tellimise ajal nõustutakse ja vastavalt 
müügiesinduse poolt pakutavatele üldistele teenuse kasutustingimustele.

TURVALISUS



01. 03.02.

05.

07. 09.

06.

08.

04.

01: Valge Banquise
02: Hall Hurricane 
03: Hõbedane Aluminium
04: Sinine Encre
05: Must Perla Nera

06: Hall Artense
07: Hall Platinum
08: Valge Nacré
09: Punane Ultimate

VÄRVID



01 : METAX kangas, must Mistral

02 : METAX kangas, must Mistral, iluõmblustega

03 : GALDO kangas  Guérande

04 : MARSTON trikotaaž, must Mistral

05 : TEP/Alcantara, must Mistral

06 : Nahk Club NAPPA, must Mistral

07 : Nahk Club NAPPA, Guérand

SISUD



01.

01 : 15’’ ilukilp AMBRE
02 : 16’’ ilukilp CORAIL
03 : 16’’ alumiiniumvelg QUARTZ
04 : 16’’ teemant alumiiniumvelg TOPAZE
05 : 17’’ teemant alumiiniumvelg RUBIS
06 : 18’’ teemant alumiiniumvelg SAPHIR

03.

05.

02.

04.

06.

VELJED



01. 02. 03. 04.

05.

08.

06. 07. 09.

01 : Kahest materjalist hall nokamüts
02 : Pastapliiatsid 
03 : Sülearvuti kott

04 : Mikrokiust lapid
05 : Märkmikud : hall ja tumesinine
06 : Mobiiltelefoni varuakud

07 : USB mälupulgad: sinine 8 Gb ja hall 4 Gb
08 : Uue 308 võtmehoidja
09 : Optiline juhtmeta hiir, liitiumakuga

308 TOOTED



LISAVARUSTUS

Kui valid Peugeot’, saad oma käsutusse ka suure müügi- ja teenindusvõrgu, mille kvaliteetse teeninduse, 
müüdava varustuse ning pakutavate lisateenustega sa kindlasti rahule jääd. Sa võid olla alati kindel, et 
sind kuulab ära spetsialist, kes mõistab sinu vajadusi ja need ka tõhusalt täidab. Piisavalt põhjuseid, et 
alustada pikaaegset suhet.

Käesolevas kataloogis kajastatud teave ja illustratsioonid põhinevad käesoleva teabelehe koostamise hetkel teadaolevatel tehnilistel andmetel. Kirjeldatud 
varustus on olenevalt mudeliversioonist saadaval kas põhi- või lisavarustusena. Peugeot jätkuva tootearenduspoliitikat silmas pidades tuleb valmis olla 
selleks, et tootja võib igal ajahetkel muuta oma tooteid puudutavaid tehnilisi andmeid, varustatust, lisavarustuse valikut ja pakutavat värvigammat. Kahjuks ei 
võimalda praegused fotode trükkimiseks kasutatavad tehnikad päris täpselt värvide toone esile tuua. Igasuguste täiendavate täpsustuste või täiendava teabe 
saamiseks ootame teid lähimasse Peugeot müügiesindusse. Käesolevas kataloogis toodud teabe reprodutseerimine ilma Automobiles Peugeot vastavasisulise 
selgesõnalise loata on keelatud.

SINU RÕÕMUKS

PEUGEOT BOUTIQUE
Suur valik Peugeot tarvikuid ja 
originaal-varustust, mis on mõeldud 
just sinu auto jaoks. Samuti leiad siit 
erinevaid Peugeot tooteid kingiks 
endale või teistele.

KLIENDI RAHULOLU UURING
Firma TNS võib sulle helistada paar 
päeva pärast töökoja külastust. Neile 
küsimustele vastates annad oma 
panuse Peugeot teenuste kvaliteedi 
parandamisele.

PEUGEOT INTERNET
Tutvu Peugeot kodulehega aadressil: 
www.peugeot.ee

MÜÜGI- JA TEENINDUSVÕRK 
NING TEENUSED

Kerekomplekt : spoiler, küljekarbid, põhjaspoiler.
Logo, küljepeeglikorpused, küljekleebised, 16” ja 17” veljed. 
Küsi müügiesindusest ka salongi S seeria tooteid.

LISAVARUSTUSLISAVARUSTUS

S SEERIA

Pagasikarp 
katuseraamil

Jalgrattahoidja 
kuulpeaga haakekonksul

Panipaik pagasiriiuli all Jaotustega pakiruumi põhi 

Kroomitud küljeliistud

MEELERAHU TAGAMISEKS

 
 

TOOTJA GARANTII
Peugeot poolt paku tav kvaliteet: 
eelised müügivõrgus,  5-aastane 
tootja pikendatud garantii 
läbisõiduni 100 000km ja
12-aastane roostegarantii.

PEUGEOT ASSISTANCE
Kui satud Eu roopas (Euroopa 
Ühendus ja veel 12 riiki või 
territoriaalset üksust) viibides 
ootamatusse olukorda, võid 
helistada 24 tundi ööpäevas ja 365 
päeva aastas Peugeot Assistance’i.

PEUGEOT KINDLUSTUS
15% soodsam hind, Ifi kontoris 
pakutavast kasko tavahinnast.
Kahjukäsitlus on garanteeritud 
Peugeot´ ametlikes esindustes.
Asendusauto kaitse on hinna sees
Klaasid ja metsloomaga 
kokkupõrge omavastutuseta. 
Ööpäevaringne autoabi teenus.

PEUGEOT LIISING
• Paindlikud tingimused ja 

kiire vastus
• Liisingu vormis tamine Peugeot 

edasimüüja juures
• Soodustus Peugeot 

originaalvaruosadelt ja 
lisavarustuselt 5%.

PEUGEOT ORIGINAALVARUOSAD
Kõik Peugeot originaalvaruosad 
on läbinud ranged testid ja on 
seega kvaliteetsed, ohutud ning 
vastupidavad. Peugeot ametlikest
esindustest ostetud ja paigaldatud
originaalvaruosade garantii on 3
aastat või 100 000 km.


