
PEUGEOT 308 GT / 308 SW GT



DÜNAAMILINE JA 
JÕULINE KARAKTER

Suurepärase disaini ja kvaliteediga ning uuendusliku i-Cock-
pitiga eduka 308 perre lisandub kaks uut dünaamilist GT 
versiooni – luukpära ja SW. Uued versioonid on 
suurepäraseks näiteks sellest, kuidas Peugeot oma 
autodega luksuslikumate segmentide poole liigub.

Uue GT 205 ja GT 180 mootoriteks on vastavalt 1,6L THP 205 
S&S BVM6 ja 2,0L BlueHDi 180 EAT6. Nende autode poolt 

pakutav stiil, tähelepanuväärne sooritusvõime ja unustamatu 
sõiduelamus ei jäta külmaks ühtegi juhti.

308 GT muudab autofännid igal juhul ärevaks.



308 demonstreerib ilma keerutamata oma unikaalsust.  Võidukana tõmbab ta 
endale kõikide pilgud. Eksklusiivne Magnetic sinine värv harmoneerub vooga-
vate ja sportlike joontega, tõstes esile eest 7 mm ja tagant 10 mm madalamal 
asuvat põhja.

Küljekarpide liistud muudavad kere visuaalselt laiemaks. 
18-tollistele alumiiniumist teemantvelgedele on paigaldatud Michelin Pilot 
Sport 3 rehvid.

Kõik valgustuselemendid koosnevad LED-tuledest. Eksklusiivsed seest 
väljapoole jooksvad suunatuled täiendavate õhuavade kohal tõstavad 308 GT 
tehnoloogilisust veelgi esile.

ENESEKINDEL JA 
SPORTLIK STIIL



 

PUHTAD JOONED
308 GT on äärmistelt stiilipuhas ja aerodünaamiline. Läikivmustad 
küljepeeglid sulavad kokku osaliselt toonitud külgakendega.

Esiosa kaunistab PEUGEOT lõvi, mis asub kolme horisontaalse 
küünisega esivõre küljes.

308 GT tagaosa kaunistavad läikivmust difuuser ja topeltsummuti.

Esivõrel, tagaluugil ja esitiibadel asub GT logo.

308 GT salong on avar tänu lihtsatele ja tõhusatele 
ümberpaigutusvõimalustele ning pakiruum on oma 
kategoorias üks mahukamaid (1660 dm3 - VDA 214 - Magic Flat 
funktsiooniga SW-versioonil).



PEUGEOT i-Cockpitis on juht kõrgel asuva näidikuteploki ning väikese, perforeeritud 
nahaga kaetud ja GT logoga kaunistatud rooli poolt 

pakutavate elamuste keskpunktis. 
 

Juhi silmade kõrgusel asuvate näidikute põhi on uudse ruudumustriga. Uste avam-
isel tervitab juhti GT tervitussõnum. Suurel puutetundlikul ekraanil on samuti uus, 

punast ja musta** värvi teema nimega 
Redline. 

Muljetavaldavas ja kvaliteetses salongis on loodud eksklusiivne õhkkond, millele 
aitavad kaasa alumiiniumist sport-pedaalid, inoksist läveliistud, katuseaken ning 

antrahiithall salongi ülaosa. 
Polsterdusi***, armatuurlauda, uksepaneele, käigukangi ümbrist ja põrandamatte 

kaunistavad punased iluõmblused.

Sõidunaudingut võimendab veelgi Driver Sport Pack** varustuspakett. See kesk-
konsoolil asuva nupuga ’’Sport’’ aktiveeritav funktsioon võimaldab dünaamilisemat 

juhtimist ja seisneb järgmises :

• Võimendab mootori häält
• Punaste näitudega näidikuteplokk

• Näidikuteplokki kuvatakse võimsust ja pöördemomenti, turborõhku, piki- ja põikisu-
unalist kiirendust

• Roolivõimendi ja gaasipedaali reaktsioon on kiirem
• EAT6 käigukasti kiirem reaktsioon, roolilt lülitatav

*Põhjalikumat infot nahksisu kohta leiab tehnilistest andmete alt, mis on saadaval müügiesindustes või kodulehel www.peugeot.ee.
**Standardvarustuses.

***Pool-TEP / Alcantara standardvarustuses, Club Nappa nahk* lisavarustuses.

INTENSIIVNE 
SÕIDUELAMUS



Maksimaalse sõiduelamuse tagamiseks on 
GT-l eriseadistustega šassii ning võimsad 
Euro 6 normidele vastavad mootorid.

 Vedrustus on sportlik ja samas ülimugav.
Insenerid seadistasid kõiki parameetreid, et 
võimaldada täpselt teeoludega sobivat juhtimist. 

Spetsiifiline passiivvedrustus, mida iseloomustavad 
uued rõhu/kiiruse suhted, kohaneb valitud 
juhtimisstiiliga.

DÜNAAMILISED OMADUSED



MOOTORID 308 GT on saadaval kahe uue mootoriga, mille juurde 
kuulub ka väljalülitatav ESP:  
1,6L THP 205 S&S turbobensiinimootor GT 205 versiooniga ja 
2,0L BlueHDi 180 diiselmootor GT 180 versiooniga.

 4-silindrilise 1,6L THP 205 S&S bensiinimootori omadused:

• Twin-Scroll turbo tagab parema sooritusvõime ja reaktsiooni väga 
  madalatel pööretel
• Bensiini otsesissepritse tagab tõhusa kütusepõlemise
• Muutuv klapiajastus sisselaskel koos sisse- ja väljalaske nukkvõlli 
  faasinihutitega - VTi tehnoloogia, muutuv klapiajastus ja sissepritse ajastus
• Stop & Start kütusekulu ja CO2 päästu vähendamiseks ning mugavaks linnasõiduks.

4-silindrilise 2,0L BlueHDi 180 diiselmootori omadused :

• 3. põlvkonna ühisanuma rõhk võib olla kuni 2000 baari
• Uus põlemiskamber, mis võimaldab õhu ja kütuse paremat 
  segunemist, 7 auguga pihustid
• Surveaste on 16,7 :1, et parandada mootori üldist kasutegurit
• Väga madala viskoossusega 0W15 õli
• Karteri seinad on õhemad (tulemuseks 7 kg väiksem kaal)
• Abisüsteeme kasutatakse vaid hädavajalikul määral.

1,6L THP 205 S&S

KÄIGUKAST  

MAKSIMAALNE PÖÖRDEMOMENT 

PÖÖRDEMOMENTI SAADAVUS  

MASSI/VÕIMSUSE SUHE 

KÜTUSEKULU LINNAS  (l/100 km) (1)

KÜTUSEKULU MAANTEEL  (l/100 km) (1)

KESKMINE KÜTUSEKULU  (l/100 km) (1)

CO2 (g/km)

BVM6

285 Nm

 

5,85 kg/ch*

7,4*/7,6**
4,6*/4,8**
5,6*/5,8**

130*/134**

2,0L BlueHDi 180

KÄIGUKAST

MAKSIMAALNE PÖÖRDEMOMENT

PÖÖRDEMOMENTI SAADAVUS

MASSI/VÕIMSUSE SUHE

KÜTUSEKULU LINNAS (l/100 km) (1)

KÜTUSEKULU MAANTEEL (l/100 km) (1)

KESKMINE KÜTUSEKULU (l/100 km) (1)

CO2 (g/km)

EAT6

400 Nm

7,33 kg/ch*

4,7*/4,8**
3,5*/3,7**
4,0*/4,1**

103*/107**

(1) Vastavalt direktiivile 99/100/CE
*Luukpära
**SW
BVM6 : 6-käiguline manuaalkäigukast
EAT6 : 6-käiguline automaatkäigukast (Efficient Automatic Transmission 6)
S&S : Stop & Start

1750 - 6000 p/min

2000 - 3750 p/min



TÕHUS TEHNOLOOGIA

Täis-LED esituled

Modernne signatuurvalgustus on täiesti unikaalne: 31st LED-ist koosnevad esituled rõhutavad terava 
disainiga kroomitud esivõret ning annavad 308 GT-le põneva kassipilgu.

EAT6 automaatkäigukast 

GT 180 käigukastiks on EAT6 automaatkäigukast, mis on loodud koostöös 
firmaga Aisin AW. Selle käigukasti Quickshift-tehnoloogia võimaldab:

• kiiret käiguvahetust
• mitmekordset käiguvahetust

Samas on uue käigukasti kasutegur peaaegu võrdne manuaalkäigukasti omaga tänu:

• väiksemale sisehõõrdumisele
• vajadusel lukustatavatele muunduritele, mis hoiavad ära libisemise.

Tulemuseks on manuaalkäigukastiga versiooni omast 5 g/km madalam CO2 pääst.



TÄPNE JUHTIMINE
308 GT sõiduomadused on esmaklassilised. Veermiku esiosa ja pidurdussüsteem muudavad 308 GT 
veelgi tehnoloogilisemaks, kindlamaks, täpsemaks.

308 GT veermiku omadused :

• Mootoritele ja mudeli eripärale vastavate eriseadistustega McPherson esivedrustus, deformeeruv       
   põiktala taga
• Täpne, tee profiilile vastav juhtimine
• Suurepärane teelkäitumine ilma ala- või ülejuhitavuseta
• Spetsiifiline passiivvedrustus, mida iseloomustavad uued rõhu/kiiruse suhted, hüdroleevendi müra  
   vähendamiseks
• Esi- ja tagavedrustus on 10 - 20% jäigem*, kiire reaktsioon, viivitus puudub
• Kiirustundlik elektriline roolivõimendi, ülihea haarduvusega Michelin Pilot Sport 3 rehvid

*Olenevalt verisoonist.

Pidurisüsteemi omadused :

• Tõhus, lihtsalt doseeritav, kuumuskindel.
• Bosch 9CE süsteem jagab pidurdusjõudu nelja piduriketta vahel.
• 330 mm-se läbimõõduga ja 30 mm paksused esipidurikettad, 60 mm-se 
   läbimõõduga kolviga pidurisupordid.
• 268 mm-se läbimõõduga tagapidurikettad 308 GT-l ja 290 mm-se 
   läbimõõduga 308 SW GT-l.
• GT 180 ja GT 205 väljalülitatav ESP.



JUHTIMISABILISED
308 GT pakub mitmesugust juhtimisabivarustust, mis 
võimaldab selle auto karakterit täiel määral ära kasutada.

Sõiduki esiosas asuva radariga Driver Assistance Pack* 
paketti kuulub kolm seadet:

• Aktiivne püsikiirusehoidja : püsikiirusehoidja säilitab ja 
reguleerib sõidukiirust automaatselt vastavalt eessõitva 
sõiduki omale. Seda funktsiooni saab juht välja lülitada.
• Kokkupõrkeohu hoiatus : visuaalne ja heliline hoiatus, 
et juht teaks kokkupõrke vältimiseks pidurdada.

• Automaatne hädapidurdus : ennetav pidurdus, et vältida 
kokkupõrget või pehmendada selle tagajärgi.

Pimealade jälgimissüsteemi* juurde kuulub küljepeeglis 
olev dioodtuli, mis süttib, et hoiatada juhti pimealas asuva 
sõiduki eest.

Park Assist* on aktiivne parkimisabi süsteem, mis 
võimaldab sõidukit automaatselt nii külgboksi kui ka 
teeservaga risti parkida.

*Lisavarustuses või ei ole saadaval olenevalt riigist.



SISUD* VÄRVID

VELJED

* Nahast ja teistest materjalidest katetega 
istmed. Põhjalikumat infot saad müügisa-
longis pakutavatest tehnilistest andmetest 
või kodulehelt www.peugeot.ee.

18” teemant alumiiniumvelg DIAMANT

Hall Hurricane Valge Nacré

Hall Artense Must Perla Nera

Sinine Magnetic Punane Rubi
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ÜHENDUVUS ON TAGATUD
308 GT pakub sideteenuseid ja navigatsiooniseadmeid.

Suur puutetundlik ekraan
Suure 9,7” puutetundliku ekraaniga 308 GT  juhatab sind 
moodsate sidevõimalustega digimaailma. Kõrgresolutsiooniga 
puutetundlik ekraan pakub mitmesuguseid võimalusi 
multimeedia, navigatsiooni, telefoni ja interneti kasutamiseks.

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

PEUGEOT Connect Apps*
PEUGEOT Connect Apps teenused pakuvad uudset 

sõiduelamust. 3G Plug&Play netipulga abil saab juht 
reaalajas järgmist kasulikku infot:

• Liiklusolud Coyote rakenduse abil
• Vabad parkimiskohad
• Kütusehinnad
• Michelin’i turismiinfo
• Ilmateade.
Turvalisuse huvides kasuta ekraani vaid seisu ajal.

*Olenevalt riigist kuulub see teenus kas lisa- või standardvarustusse või ei 
ole saadaval. Tutvu teenuse üldtingimustega. 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 jätkuvat 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 EMOR 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

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.

MÜÜGI- JA TEENINDUSVÕRK 
NING TEENUSED

MEELERAHU TAGAMISEKS

 
 

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

PEUGEOT ASSISTANCE
Kui satud Euroopas (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 vormistamine 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.


