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Hea disaini tunneb ära puhastest 
joontest. Kaasaegne ja elegantne 
universaalkerega uus PEUGEOT 
308 SW jätab endast tõhusa ja 
kerge mulje. Tänu uuenduslikele 
tehnoloogiatele ja kergematele 
materjalidele paneb see mudel 
paika oma kategooria CO2 päästu ja 
kütusekulu* uued standardid.

Avaral, mugaval ja praktilisel 
universaalmudelil on nii mõndagi 
pakkuda. Suur ja funktsionaalne 
pakiruum on väga praktiline tänu 

Magic Flat tagaistmele, mille saab 
hetkega alla klappida - tulemuseks 
on ühetasane pakiruumi põrand. 
Pisidetailidele pööratud tähelepanu, 
praktilisus ning intuitiivne ja 
tehniline juhikoht teevad igast 
sõidust PEUGEOT 308 SW’ga 
erakordse elamuse. Tegemist on 
tõelise kunstiteosega, kus disain 
ja innovatsioon emotsioonideks 
muutuvad.
*Keskmine kütusekulu (3,2) - 5,6 l/100 km, CO2 pääst 85 
- 129 g/km.

PERSPEKTIIVI

MUUDA



HEA
FIGUUR

Voolujooneline ning puhaste ja 
pingul joontega uus PEUGEOT 
308 SW on kaunis ja ei varja 
sugugi oma loomulikku 
elegantsi. Julge ja väljapeetud 
mudel demonstreerib uhkusega 
oma sportlikku figuuri. Suured 
aknapinnad rõhutavad veelgi 

308 SW dünaamilisust ja 
paljastavad mugava ning 
praktilise salongi. Joonte 
täpsuse, kõrgtehnoloogia ja 
peente materjalidega uus 
PEUGEOT 308 SW juba teab, 
kuidas sind ära võluda.



TÕELINE
ELEGANTS

Uus PEUGEOT 308 SW on 
madal, ilus ja sportlik suur 
universaalkerega mudel. 
Püramiidi meenutava disainiga 
tagaluuk ja suured rattakoopad 
rõhutavad 308 SW karakterit 
ning parandavad stabiilsust ja 

aerodünaamikat. Imetle 
uue 308 SW kaunikujulisi 
tagatulesid, mis on tõelised 
‘’tehnoloogilised Õjuveelid’’. 
Šikid uue põlvkonna LED-tuled 
järgivad täpselt sõiduki kumerusi.



Uus PEUGEOT 308 SW tuleb 
vastu kõigile sinu soovidele. 
Salong on funktsionaalne, tõhus ja 
kasutajasõbralik : paiguta sõiduki 
sisemus oma soovidele vastavalt 
ümber ja hoolitse oma kaasreisijate 
mugavuse eest, pakkudes neile 
rohkelt ruumi. Tänu Magic Flat 
tagaistmele, mida saab ühe lihtsa 

liigutusega alla klappida - piisab 
sekundist, et saada täiesti ühetasane 
põrand, mis optimeerib pakiruumi 
mahtu ja lihtsustab esemete 
pealelaadimist.

Mahukas ja avangardistliku disainiga 
uus PEUGEOT 308 SW muudab sinu 
igapäevast elu põhjalikult.LIHTSUSE                                             

KIITUSEKS



4585 mm pikkuse, 1804 mm
laiuse ja 1471 mm kõrguse uue 
PEUGEOT 308 SW mõõdud sobivad 
ideaalselt universaalmudelite klientide
vajadustega, eelkõige just salongi ja 
pakiruumi mahu osas. Arvukad prak-
tilised panipaigad pakiruumi põranda all 
tõstavad uue PEUGEOT 308 SW 
pakiruumi mahu 610 dm3’ni (VDA 210
ehk 660 liitrit vett), mis on oma
kategoorias üks suurimaid. Tänu

lihtsale kujule ja ühetasasele
põrandale mahutab sõiduk
kokku 1660 dm3 (VDA 214) ja
kohaneb sinu kõikide vajadustega.
Kroomitud siinide* küljes olevad
hoolika viimistlusega konksud*
võimaldavad pakiruumis olevaid
esemeid mugavalt paigutada ja
kinnitada.

*Standard- või lisavarustuses olenevalt versioonist

KOHANEMISVÕIME



Hoolikalt viimistletud esivõre ja 
kassipilguga esiosa on imeilus ja 
jõuline. Full LED* tehnoloogiaga 
esituled järgivad täiuslikult uue 
PEUGEOT 308 SW järske 
jooni. Sellised tuled mõjuvad 
luksuslikult ja pilkupüüdvalt ning 

on samas energiasäästlikud. 
Turvalisust suurendavad 
küljepeeglites asuvad dubleerivad 
suunatuled on tagatuledega 
sarnaselt LED tehnoloogiaga.

*100 % LED tuled.

FULL LED
TEHNOLOOGIA*



Uue 308 SW omanikel on 
võimalus nautida Peugeot uudse 
konstruktsiooniga juhikohta 
PEUGEOT i-Cockpit*, mis on loodud 
pakkuma uudseid ja põnevaid 
sõiduelamusi. Keskkonsool on puhta 
ja minimalistlikult elegantse disainiga, 
9,7 tolline puutetundlik ekraan ja 
üksainus juhtnupp on saanud

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.

*Võitis 29. Rahvusvahelisel Autofestivalil 2013. aasta kõige 
ilusama interjööri auhinna

PEUGEOT

i-Cockpit



MULTIFUNKTSIONAALNE

EKRAAN
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*.

KLIIMASEADE
Puutetundlikult ekraanilt saab reguleerida 
kliimaseadet ja ventilatsioonisüsteemi.

JUHTIMISABID
Puutetundlikult ekraanilt saab reguleerida 
mitmesuguseid juhiabisüsteeme (kiirusepi-
iraja, püsikiiruse hoidja, sõidukite vahelise 
vahemaa näit, Park Assist parkimisabi, Hill 
Assist nõlvastardiabi…), mis muudavad 
juhtimise veelgi meeldivamaks.

HI-FI
Uus PEUGEOT 308 SW rõõmustab sõit-
jaid ülikvaliteetse Denon audiosüsteemi-
ga, kuhu kuuluvad 8 kõlarit ja basskõlar. 
Kõrgtehnoloogilises stiilis suur helitugevuse 
nupp rõhutab veelgi keskkonsooli puhast 
disaini.

NAVIGATSIOON
Intuitiivne sisestussüsteem võimaldab ku-
vada kaarti suures formaadis ja viia mugav-
alt läbi teekonna seadistusi*.

SEADISTUSED
Kõik puutetundliku ekraani funktsioonid on 
paari sekundiga seadistatavad*, muutes 
kasutamise ergonoomilisemaks ja intuitiivs-
emaks.

TELEFON
Bluetooth funktsioon võimaldab vastata 
kõnedele turvaliselt ja mugavalt. Kes-
kekraanilt pääseb aadressiraamatusse ja 
saab kasutada käed vabad süsteemi, kes-
kendudes samal ajal täielikult juhtimisele.

PEUGEOT CONNECT APPS**
Spetsiaalselt autos kasutamiseks loodud 
rakendused, mis kombineerivad omavahel 
järgmisi omadusi:
• Ergonoomia, turvalisus ja kasutuslihtsus              
  tänu sõidukis asuvale suurele 
  puutetundlikule ekraanile.
• Vabadus : teenust saab kasutada ka teistes  
  riikides***.
• Nutikus : iga rakendus analüüsib sõidukilt  
  saadud infot, näiteks läbisõitu, GPS 
  andmeid…

• Lihtsus : rakenduste ekraanile kuvamiseks       
  piisab netipulga ühendamisest.
• Integreeritus : igast rakendusest saab ühe 
  nupulevajutusega alustada teejuhatust 
  valitud sihtpunkti või helistada  
  telefoniga****.

*Turvalisuse huvides kasuta ekraani vaid seisu ajal.
**Olenevalt riigist ja varustustasemest kuulub see teenus kas lisa-  
või standardvarustusse või ei ole saadaval.
***Teenuse üldtingimustes kirjeldatud tehniliste ja geograafiliste 
võimaluste piirides.
****Tingimusel, et kliendi telefon oleks süsteemiga Bluetooth kaudu 
ühendatud.



PIDEV ÜHENDUS SINU AUTO, 
SINU ENDA JA VÄLISE MAAILMA 
VAHEL.

Reisi ajal ja ka pärast seda pakub 
Peugeot Connect sulle mitmeid 
teenuseid, muutes sõidud 
lihtsamaks, turvalisemaks ja sinu 
vajadustele paremini vastavaks.

Autos kasutamiseks loodud 
Peugeot Connect Apps rakendused 
võimaldavad täita mitmeid sõidu 
ajal ette tulevaid soove.

Reisi lõppedes saad kasutada 
nutitelefonis oma PEUGEOT’ga 
ühendatud uuenduslikke rakendusi 
nagu näiteks Link MyPeugeot* või 
Scan MyPeugeot*.

PEUGEOT 

CONNECT

COYOTE SERIES
Teel ettetulevate takistuste ennetamiseks ja nendest 
teavitamiseks. Coyote võimaldab saada reaalajas 
hoiatusi ohtlike piirkondade ja häirete kohta. Sinu sõidud 
muutuvad veelgi muretumateks !

KÜTUS
Kütuse rakendus võimaldab kütuse pealt raha kokku 
hoida, teavitades sind kõige odavamatest tanklatest 
olenemata sellest, millist kütust kasutad.

PARKING
Parkimisrakendus ‘’Parking’’ aitab leida parklat, näha, 
kas seal on vabu kohti ja lasta end sinna juhatada, et 
mitte raisata aega vaba parkimiskohta otsides.

MICHELIN TRAFIC
Omada õiget infot õiges kohas ja õigel ajal : MICHELIN 
Trafic rakendus on sinu parim liitlane ummikute puhul !

TELEFONIKATALOOG
Leia eraisik või firma ükskõik, kus sa ka ei viibiks 
(Prantsusmaal).

MYPEUGEOT
Rakendus My Peugeot edastab sulle kogu vajaliku 
info sinu auto kohta. Samuti loob rakendus vahetu ja 
kaasaegse sideme juhi ja tootja vahele.

TRIPADVISOR
Rakendus arvamuste ja nõuannetega kogu maailma 
hotellide, restoranide ja turismiobjektide kohta.

PEUGEOT CONNECT APPS**
Peugeot Connect Apps rakendusi on imelihtne kasutada : piisab, kui 
ühendad netipulga USB pessa ja rakendused ilmuvad puutetundlikule 
ekraanile. Turvalisuse huvides kasuta ekraani vaid seisu ajal.

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 CONNECTteenusega 
ühendust võtta. Selleks peab ta lihtsalt 3 sekundi jooksul 
armatuurlaual asuvale SOS nupule vajutama. 

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. 

Pärast igat sõitu võid Peugeot Connect süsteemi abil oma 
sõidukiga ühendusse jääda ja kasutada uusi rakendusi oma 
nutitelefonis :

RAKENDUS « LINK MYPEUGEOT* »
See rakendus kasutab sinu nutitelefonis sõidukist pärinevat 

infot (asukoht, läbisõit, kütusekulu, märgutulede süttimine…), et 
pakkuda järgmisi teenuseid :
•  Hooldus ja hoiatused : järgmise hoolduse meeldetuletus.
•  F ind My Car (Leia mu auto) : võimaldab leida pargitud auto 

asukoha.
•  L ast Mile Guidance (Navigatsiooni jätkamine) : kui auto 

on pargitud, saad oma teekonda jala jätkata (vajalik 
navigatsiooniseadme olemasolu).

•  Sõiduulatus : kontrolli kahe teekonna vahepeal kütusetaset ja 
sõiduulatust.

•  T eekonna statistika : sihtkohta jõudes saad tutvuda viimase 
teekonna oluliste andmetega : kestus, keskmine kütusekulu, 
läbitud vahemaa.

RAKENDUS « SCAN MYPEUGEOT* »
Sul on küsimusi varustuse kohta ? Näita seda oma telefonile ja 
Scan MyPeugeot leiab sinu telefonist üles kasutusjuhendis oleva 
vastava koha. Tutvu põhjalikult kõikide nende rakendustega nii 
PC’s kui ka nutitelefonis kasutatava MyPeugeot personaalses 
kliendikeskkonnas.

*Saadaval 2014. aasta jooksul, eelduseks ühilduva nutitelefoni olemasolu.
**Olenevalt riigist ja varustustasemest kuulub see teenus kas lisa- või 
standardvarustusse või ei ole saadaval.



Uus PEUGEOT 308 reageerib kiiresti 
oma juhi igale käsule.

Istu kompaktse rooli taha ja avasta 
sind ümbritsev ergonoomia. 
Reisijate heaolu eest hoolitseb 
mugav vedrustus, esmaklassiline 
stabiilsus ja suurepärane 
heliisolatsioon. Kohe esimestest 
roolipööretest tunned end kui 
sedaanis. Juhtimisseadmed on 
intuitiivse paigutusega ja rooli 
täpne töö tagab kindla ja samas 
dünaamilise teelkäitumise. 
Mitmed juhiabid, nagu näiteks ESP, 

pimeda nurga jälgimissüsteem, 
kokkupõrkeohu hoiatus (ARC) 
ja automaatne hädapidurdus 
hoolitsevad nii auto kui ka reisijate 
ohutuse eest. Uus PEUGEOT 308 
SW ei jäta midagi juhuse hooleks 
ja pakub juhtimise lihtsustamiseks 
Park Assist* ja Hill Assist* süsteemi, 
tagurduskaamerat ja elektrilist 
seisupidurit.

*Lisa- või standardvarustuses olenevalt versioonist.

MURETU

SÕIT



TÜKIKE

LÕPMATUSEST

Lase valgus oma ilusasse uude 
PEUGEOT 308 SW’sse!
Koos klaasist panoraamkatusega* on 
klaaspinda kokku 1,69 m2 ning 
tulemuseks on meeldiv avarustunne ja 
mugavus. Uues PEUGEOT 308 SW’s 
naudid sa koos oma kaasreisijatega 
lõõgastavat atmosfääri, mida pakub 
meeldiv valgusküllasus ja ülikvaliteetne 

siseviimistlus. Sinu reisid ei ole enam 
kunagi endised; nüüd ümbritsevad sind 
loomulik valgus ja läbi Denon Hi-Fi 
süsteemis kaheksa kõlari ja basskõlari* 
kõlavad kaunid meloodiad.

*Lisavarustuses olenevalt versioonist.



TAASAVASTA AUTOSÕIT
Madal, elegantne ja sportlik suur 
universaalmudel lubab sul uuesti 
avastada, kui nauditav võib autosõit 
olla. Dünaamilisema sõidustiili 
austajatele pakutakse lisavarustusena 
Driver Sport Pack varustuspaketti. 
Keskkonsoolil oleva « Sport » nupu abil 
sisselülitatav süsteem võimaldab muuta 
teatud parameetreid, et võimendada 
sõidunaudingut ja pakkuda meeltele 
teravamaid elamusi : roolivõimendi 
ja gaasipedaali töö on tundlikumad, 
mootori heli on võimendatud ja 
sportlikum, näidikuploki valgus vahetub 

punase vastu ja ekraanile kuvatakse 
dünaamilisema juhtimisega seotud 
info (võimsus, turborõhk, piki- ja 
külgkiirendus).

Uus 6-käiguline EAT6 (Efficient 
Automatic Transmission 6) 
automaatkäigukast pakub Quickshift 
käiguvahetustehnoloogiat, mis tagab 
kiirema, sujuvama ja mugavama 
käiguvahetuse. Samuti aitab see 
käigukast oluliselt vähendada CO2 
päästu, mis on manuaalkäigukastiga 
versiooniga võrreldes 5 g/km madalam 
(ISO rehvidega).



UUS PureTech KOLMESILINDRILINE

TURBOBENSIINIMOOTOR

Paindlik, kompaktne, keskkonnasäästlik ja võimas 
mootor on ülimalt tõhus ja pakub tipptasemel 
tehnoloogiat. See jõuallikas näitab oma parimaid 
omadusi juba madalatel pööretel, suurepärane on 
ka madalate pöörete/võimsuse suhe. Kompaktsed 
mõõdud, kergem kaal ning madala hõõrdumisega 
uuenduslikud materjalid annavad oma panuse 
sooritusvõime ja säästlikkuse tagamisse, 
kahjustamata sealjuures töökindlust ja vastupidavust.

Võimsust vähendamata võimaldavad ülaltoodud 
tehnoloogilised uuendused vähendada kütusekulu ja 
CO2 päästu 21% võrra.

BlueHDi TEHNOLOOGIA

BlueHDi on Peugeot’ Euro 6 diiselmootorite 
nimetus. See tehnoloogia võimaldab 
vähendada oluliselt lämmastikoksiidi hulka 
(üle 90%), optimeerida CO2 päästu ja

kütusekulu ning kõrvaldada 99,9% 
tahmaosakestest.

MOOTORID

1,2 Turbo PureTech 
Otsesissepritse rõhuga 200 baari

Uue põlvkonna turbo

Maksimaalne pöördemoment 230 Nm alates 1750 p/min

Pöördemomendi saadavus 95% saadaval vahemikus  
1500 – 3500 p/min

(keskmine kütusekulu 4,7 - 5,2 l/100 km, CO2 109 - 119 g/km) (keskmine kütusekulu 3,2 - 4,2 l/100 km, CO2 85 - 111 g/km)

*Mootorid, mida kasutatakse esmakordselt 308 SW’s.
**Uus 6-käiguline EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6) automaatkäigukast pakub 
Quickshift käiguvahetustehnoloogiat,
mis tagab kiirema, sujuvama ja mugavama käiguvahetuse. Saadaval 2014. aasta 
jooksul 1,2 l e-THP 130 hj mootoriga.
***Väga madala kütusekuluga versioon.

BlueHDi – Lansseerimisel pakutavad mootorid
KäigukastC O2 pääst Maksimaalne pöördemoment

2,0 l BlueHDi 150 hj 370 Nm alates 2000 p/minEAT6** 108 g/km

1,6 l BlueHDi 100 hj* BVM5 92 g/km 254 Nm alates 1750 p/min

1,6 l BlueHDi 120 hj* TBC*** BVM6 85 g/km 300 Nm alates 1750 p/min



PEUGEOT
JA KESKKOND

Kütusekulu l/100 km

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

1.2 Pure Tech 130 hj S&S M6 5,94 ,8 4,51 09

1.2 Pure Tech 110 hj S&S M5 6,04 ,0 4,71 09

1.2 Pure Tech 130 hj S&S EAT6

EAT6

5,64 ,0 4,5

4,83 ,6 4,1

106

106

1.6 BlueHDi 100hj S&S 

2,0 BlueHDi 150hj S&S

M5 4,33 ,2 3,6 106

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), 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...
Uue PEUGEOT 308 SW
aerodünaamika on kuni
pisidetailideni läbi mõeldud.
Tänu spetsiifilisele šassiile ja
kergematele materjalidele nagu
näiteks alumiinium on uus 
mudel oma eelkäijast 140 kg 

kergem ning tänu uue 
põlvkonna Euro 6 bensiini- ja 
diiselmootoritele ka madalama 
kütusekulu ja CO2 päästuga.

PureTech 
Uus PEUGEOT 308 SW 1.2 l 
e-THP 130 hj toob turule uue 
kolmesilindrilise PureTech 
turbobensiinimootori, mis on 
saadaval 6-käigulise
manuaalkäigukasti või
6-käigulise EAT6 (Efficient
Automatic Transmission 6)
automaatkäigukastiga. 
Võimsust vähendamata 
võimaldavad ülaltoodud 
tehnoloogilised uuendused 
vähendada kütusekulu
ja CO2 päästu 21% võrra.
PureTech kolmesilindriliste
bensiinimootorite pere uue
liikmega varustatud PEUGEOT
308 SW on võimas ja pakub
suurepäraseid sõiduelamusi.

BlueHDi mootorid
Alates 2014. aasta kevadest
on uus PEUGEOT 308 SW
saadaval uute tehnoloogiatega,
sealhulgas BlueHDi – selle
nimega tähistatakse Euro 6
diiselmootoreid. Ühendades
omavahel eksklusiivsel viisil
valikulist katalüüsreduktsiooni
(SCR) ja lisaainega tahmao-
sakeste filtrit, võimaldab 
BlueHDi tehnoloogia 
vähendada lämmastikoksiidi 
hulka üle 90%, optimeerida CO2 
heitmete hulka ja kütusekulu 
ning elimineerida 99,9% 
tahmaosakestest.

**Selektiivne k atalüüsreduktsioon.

EAT6 : 6-käiguline automaatkäigukast (Efficient Automatic Transmission 6).



TURVALISUS

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

• ESP® (Elektrooniline 
stabiilsusprogramm / 
Dünaamiline 
Stabiilsusprogramm) koos 
rataste libisemisvastase 
süsteemiga (ASR), mis mõjutab 
pidureid ja juhib mootorit, et 
hoida ära 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 piirides).

• 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

Uus PEUGEOT 308 SW pakub 
sinu ja su kaasreisijate 
maksimaalseks kaitsmiseks 
mitmeid vahendeid. Lisaks 
esmaklassilisele juhitavusele 
pakub laup- ja külgkokkupõrke 
korral kaitset tema tugevdatud 
ja löögienergiat hajutav 
kerekonstruktsioon.

TURVAPADJAD

Uues PEUGEOT 308 SW’s on 6 
turvapatja:
• 2 esiturvapatja, mis kaitsevad  
  laupkokkupõrke korral juhi ja  
  kaasreisija pead ja rindkeret.
• 2 külgturvapatja, mis kaitsevad 
  juhti ja kaasreisijat 
 külgkokkupõrke korral.
• 2 turvakardinat ees ja taga, 
  mis kaitsevad esi- ja 
  tagaistmetel istujate päid.



VäRVID

Valge Banquise Must Perla Nera Hall Artense

Sinine Encre Hall Platinum Hall Artense

Hall Platinum Valge Nacré Punane Ultimate
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15” ilukilp AMBRE 16” ilukilp CORAIL Alumiiniumvelg 16” 
QUARTZ

16” teemant alumiiniumvelg 
TOPAZE

17” teemant
alumiiniumvelg RUBIS

18” teemant alumiiniumvelg 
SAPHIRQUARTZ



1.

5.4.3.

8.7.6.2.

  

 

  
 

 

 

 

 

 

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

LISAD
1 Sõidukil on 18” mustad Saphir
    valuveljed, mustad küljeliistud 
    ja suusahoidjaga 
    katusereelingud
2 Jalgrattahoidja haakekonksul
3 Multimeedia alus ja 7-tolline
   puutetundlik ekraan koos
   kõrvaklappidega
4 Päikesesirmid
6 Pakiruumi jaotus koos siinidega
6 Inoxist pakiruumi läveliist
7 Pakiruumi põhi
8 Tagantvalgustusega läveliistud ja 
   reljeefsed põrandamatid

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.


