
UUS PEUGEOT 308 GTi BY PEUGEOT SPORT



GTi 
BY

Sportautode austajate väga konkreetsete 
nõudmiste rahuldamiseks, otsustasid PEUGEOT 
SPORT insenerid luua ülima kompaktse sportauto.
 PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT. 

308 GTi by PEUGEOT SPORT on võimas ja 
radikaalne: 270 või 250 hobujõuline 1,6L THP S&S 
mootor, Torsen® piiratud libisemisega diferentsiaal 
(saadaval ainult 270 hj mootoriga versioonil), 
eriseadistustega vedrustus, PEUGEOT i-Cockpit, 
uus kahetooniline kerevärv Coupe Franche 
(saadaval ainult 270 hj versioonil).



JÕULINE 
GTi DISAIN

308 GTi by PEUGEOT SPORT välisdisain on puhas, elegantne ja sportlik. 
11 mm madalam kliirens, suured 19-tollised Carbon valuveljed ja 

Michelin Pilot Super Sport rehvid annavad sellele mudelile väga 
radikaalse ilme.

Olemas on kogu vajalik sportvarustus: sportlikud väljalasketoru otsad, 
380 mm läbimõõduga esimesed pidurikettad ja PEUGEOT SPORT 

punased nelja kolviga pidurisupportid (250 hj versiooni lisavarustuses, 
270 hj versiooni standardvarustuses), ruudumustriga iluvõre, GTi logod 

esitiibadel ja tagaluugil, suur õhuvõtuava, aerodünaamilised spoilerid 
kaitseraua alaosas.



SPORTAUTODE 
AUSTAJAID 

SILMAS PIDADES
Salong on äärmiselt sportlik, tumehall punaste detailidega. Punased 
dekoratiivõmblused kaunistavad armatuurlauda, istmeid, uksepaneele, 
käigukangi ümbrist ja põrandamatte. 308 GTi by PEUGEOT SPORT 

sisemust eristavad GTi logo ja punase dekooriga nahkkattega rool ning 
PEUGEOT SPORT by GTi logoga läveliistud, mis on sarnaselt pedaalidele, 

jalatoele ja käigukanginupule valmistatud alumiiniumist.

GTi 270 hj versioonil on korvistmed kaetud naha ja alcantaraga ning 
kaunistatud PEUGEOT SPORT logoga. Sügavad istmed on külgedelt 

suurepäraselt toetavad – juht on oma autoga üks ja tunnetab masina 
trajektoori kõikides olukordades.



 ÜLIMAD 

ELAMUSED
Käed leiavad väikesel roolil (351 x 329 mm) justkui iseenesest kõige 

loomulikuma asendi. Rooli kohal asub kõrgel paiknev näidikute plokk, mille 
näidikute taust on ruudumustriga. Lisades veel täiuslikult armatuurlauda 

integreeritud punase teematikaga suure 9,7 tollise puutetundliku 
ekraani ja PEUGEOT i-Cockpit ongi valmis. Tänu juhikoha ergonoomikale 

on juhtimine intuitiivne ja kindel, mis on sportliku auto puhul väga oluline.

Driver Sport Pack varustuspakett võimaldab salongi veelgi sportlikumaks 
muuta. Keskkonsoolil asuvale nupule „SPORT“ vajutades, saab näidikute 

ploki valge valgustuse punase vastu vahetada, kuvada infoekraanile 
täiendavat infot (võimsus, pöördemoment, turborõhk, kiirendus), 

võimendada mootori häält (läbi audiosüsteemi) ja muuta 
gaasipedaali tundlikkust.



VÕIMAS 
SOORITUS
PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT kogu potentsiaali aitab ära kasutada 1,6L THP S&S bensiinimootor, mille 
mootoril on alumiiniumist kolvid, tugevdatud kolvirõngad ja kepsud, polümeerlaagrid, tugevdatud poldid. Töökindla 
soorituse tagamiseks suunavad topeltpihustused kolvi alla jahutava õlijoa. Väljalaskekollektor on terasest ja peab 
vastu kuni 1000°C suuruse temperatuuri.

200 kW võimsus (270 hj versioon) ja 330 Nm pöördemoment on suurepäraselt kättesaadavad nii madalatel kui ka 
kõrgetel pööretel.

KÄIGUKAST

330 Nm pöördemomendiga toimetulemiseks on kuuekäigulist manuaalkäigukasti tugevdatud. Käigukasti kaks 
võlli on abrassiivtöödeldud ja nende hammasrattad on tsementiiditud. 

Selline termokeemiline protseduur muudab komponendi vastupidavamaks nii kulumisele kui ka pingele, sest on 
rikastatud süsiniku ja lämmastikuga. Kiirenduse parandamiseks on käigukasti väljundvõlli lühendatud.
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VALMISTATUD 
PEUGEOT SPORT POOLT
270 hj mudelil kannavad pidurdamise eest hoolt ventileeritud 380 mm* läbimõõduga esimesed pidurikettad ning punased 
nelja kolviga PEUGEOT SPORT** suppordid. Tagumiste piduriketaste läbimõõt on 268 mm. 250 hj versioonil on esimeste 
piduriketaste läbimõõt 330 mm.  Mõlema mudeli pidurisüsteem on vastupidav ja jõuline.

308 GTi omadused on erakordsed: kompaktne sportauto, millele võib kindel olla ja mis pakub ülimat sõiduelamust. 
Oma panuse annavad nii veermik, vedrustus, mootor, pidurid kui ka elektroonilised süsteemid.

GTi’l on teistest versioonidest erinev esivedrustus, mida iseloomustab: 

• vedrude jäikus,vedrustuse jäikus
• amortide kalibreeritus ning hüdrauliline tagasipõrke piirik 
• jäigemad ja pikemad amordid

Põikstabilisaator on uuendatud, et tagada paremat sobivust tagasillaga. Tagasilla vedrustus on jäigem ja teekonaruste 
summutamine sportlikum (30 - 500 daN/mm horisontaalselt ja 170 - 490 daN/mm vertikaalselt). 



ÜLIHEA 

STABIILSUS

308 GTi by PEUGEOT SPORT mudelil on lai rööbe (1570 mm ees ja 1554 mm taga) ning rehvideks on Michelin Pilot Super 
Sport 235/35 R19. Michelin Pilot Super Sport rehvide piki- ja põikihaarduvus on esmaklassiline. 19-tollised Carbon veljed 
on 18-tollistest Diamant velgedest 2 kg võrra kergemad.

Kurvis käitumine on täpne ja rehve kasutatakse ära optimaalselt tänu esisilla seadistustele. Rataste külgkalle on 
nüüd -1,67° (harilikul 308 mudelil on see -0,6°). Õõtshargid on jäigemad - 1800 daN/mm (varem 110).

Perfektselt seadistatud veermik tagab dünaamilise ja kindla juhtitavuse. McPherson tüüpi esivedrustuse töö on täpne 
ning tagab ideaalse kooskõla tagasillaga. Need komponendid annavad oma panuse ka sõiduki massi vähendamise 
osas – esimene põikstabilisaator on poolõõnes ja esimesed õõtshoovad on valmistatud alumiiniumist.



TÄPPISMEHAANIKA
GTi 270 hj versiooni eksklusiivne Torsen® piiratud libisemisega diferentsiaal on integreeritud käigukasti ning 
parandab sõiduki juhitavust kurvis. Kuna pöördemomenti edastatakse kõige parema haarduvusega rattale, 
võimaldab see kurvist väljudes varem gaasipedaalile vajutada.

Pardaelektroonika, roolivõimendi ja Torsen®  piiratud libisemisega diferentsiaaliga on seadistatud vastavalt sõiduki sportliku 
temperamendiga.  

Torsen® piiratud libisemisega diferentsiaali efektiivsema töö tagamiseks, on muudetud ka veojõukontrolli seadistust. 
Veojõukontrolli süsteem on sportlikuma seadistusega, süsteemi saab ka täielikult välja lülitada. 

Sportlikumas seades ESP võimaldab kurve läbida agressiivsemalt. Sarnaselt veojõukontrollile on ka ESP süsteemi 
võimalik vajaduse korral täielikult deaktiveerida. 



KOMPROMISSITU 
SPORTLIKKUS

Madal esipamper väljendab eeskujulikku sooritusvõimet. 
Täis-LED esituled, ümbritsevad GTi-le tüüpilise ruudumustri ja 

läikivmusta viimistlusega eksklusiivset iluvõret. Ruudumuster 
kaunistab ka alumist õhuvõtuava võret. 

Kahel pool õhuava paiknevad LED-suunatuled. Esivõret ümbritseb punane 
või kroomitud liist (punane Ultimate ja Coupe Franche kerevärvi puhul). 

Esipampri alaosas asuvad kaks spoilerit, mis loovad mulje tugevalt tee vas-
tas olevast autost ja parandavad aerodünaamikat – SCx on  vaid 0,69.



Pilk liigub spontaanselt mööda küljekarpe ja väljendusrikast küljejoont 
võimsa tagaosani. Tagaosa kaunistavad läikivmust difuusor ja kaks 

suurt väljalasketoru otsa. Kõikjal äratuntav GTi logo asub nii esitiibadel 
kui ka tagaluugil.

Parima juhitavuse garanteerimiseks on 308 GTi sillapuksid välja 
vahetatud jäigemate vastu. Tulemus on koheselt märgatav. 

Kurvis liikudes muudab sõiduk suunda ilma viivituse ja kaldumiseta.  

KÕRGED 
STANDARDID 

DETAILIDELE 



NÕUDLIKKUS 
  KVALITEEDI 

        SUHTES

308 GTi kerevärvide valikusse kuulub 6 tooni, sealhulgas uus punane Ultimate. 270 hj versiooni iseloomustab 
kahetooniline kerevärv Coupe Franche (saadaval ainult 270 hj versioonil). Ülitäpne üleminek punaselt Ultimate 
värvilt mustale Perla Nerale, teostatakse spetsiaalses töökojas. Coupe Franche on saanud mudeli 308 GTi by 
PEUGEOT SPORT sümboliks. Uudne ning sportlik disain tõstab esile äärmiselt täpselt kokku sobitatud 
keredetailid.

Ka salongi viimistlus on loodud äärmiselt hoolikalt ja tulemuseks laitmatu kvaliteet. Maitsekad ja ilusad 
materjalid, pehme armatuurlaud ja nahkkattega rool muudavad sõidunaudingu veelgi intensiivsemaks.



PEUGEOT JA 
KESKKOND

Iga uue mudeli juures on Peugeot rakendanud oma keskkonnakaitsealaseid 
teadmisi ja kogemusi, et vähendada kütusekulu ja heitgaaside hulka. Uus 308 
GTi by PEUGEOT SPORT annab sellele pühendumusele väga konkreetse kuju.

Nii kaal, aerodünaamika, rehvid kui ka PEUGEOT SPORT tehnoloogiline 
oskusteave on pandud keskkonnasõbralikkuse teenistusse. See versioon 
võidab 308 loomisel läbiviidud kaaluvähendusest, mille tagasid EMP2 
platvormi kasutamine, komposiitmaterjalidest tagaluuk ja 
kõrgtehnoloogiline teras. 

Vaid 1205 kg kaaluv 308 GTi by PEUGEOT on säästlik: CO2 heitkogus on 
kõigest 139 g/km ja keskmine kütusekulu vaid 6,0 l/100 km, mis on antud 
kategooria mudelite seas madalaim. Linnas on kütusekulu 8,1 l/100 km 
ja maanteel 4,9 l/100 km (vastavalt 99/100/CE direktiivile).



SISUD

VELJED

1. Poolnahk (1) must Mistral Nappa / Caro tekstiil punase triibuga* 2. PEUGEOT Sport korvistmed, Alcantara ja TEP mustad katted 
punaste iluõmblustega**

Sisud on seotud kerevärvidega.
(1) Nahk ja teised materjalid. 
*Põhjalikumat infot nahksisu kohta leiad müügisalongis pakutavatest tehnilistest andmetest või kodulehelt www.peugeot.ee.

17” Valuvelg CARBONE 
teemant, Storm värv, värvitu 
matt lakk*

17” Valuvelg CARBONE, 
Storm mattvärv*

17” Valuvelg CARBONE 
teemant, must Onyx värv, 
värvitu läikiv lakk*

18” LITHIUM Valuvelg**

VÄRVIDSISUD

VELJED

Tavavärv

Metallikvärvid

Toonitud lakiga metallikvärv Coupe Franche 270 hj versioonile

Pärlmuttervärv

Hall Hurricane 

1. Pool-TEP / Alcantara, must Mistral, 
punased õmblused. 
(250 hj versioonil)

2. PEUGEOT SPORT korvistmed: 
Alcantara, TEP ja must kangas, 
punased õmblused.  
(270 hj versioonil)

18’’ teemantlõigatud valuvelg 
DIAMANT (250 hj versioonil)

19’’ valuvelg CARBON 
(270 hj versioonil)

Sinine Magnetic

Valge Nacré pärlmuttervalge

Must Perla Nera

Punane Ultimate 

Hall Artense 

Punane Ultimate / must Perla Nera 



1. Meeste nahkkindad

2. Matt keraamiline kruus

3. LED-tuledega metallist lamp

4. Metallist pastapliiats

5. GTi võtmehoidja

6. Spordikott

7. Lühikeste varrukatega GTi meeste pluus

8. Nokamüts

GTi 
ISELOOM
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SPORTLIK 

JA HEA 
ÜHENDUVUSEGA
308 GTi by PEUGEOT SPORT pakub suurepäraseid sideteenuseid 
ja navigatsiooniseadmeid.

Suur puutetundlik ekraan. Suure 9,7” puutetundliku ekraaniga 
308 GTi by PEUGEOT SPORT juhatab sind moodsate 
sidevõimalustega digimaailma. Kõrgresolutsiooniga puutetundlik 
ekraan pakub mitmesuguseid võimalusi multimeedia, 
navigatsiooni, telefoni ja interneti kasutamiseks. Intuitiivne 
sisestussüsteem võimaldab vaadata kaarti suures formaadis ja 
viia mugavalt läbi teekonna seadistusi. 

Turvalisuse huvides kasutage ekraani vaid seisu ajal.

*Olenevalt riigist kuulub see teenus kas lisa- või 
standardvarustusse või ei ole saadaval. 

Selles brošüüris olevad andmed ja illustratsioonid põhinevad 
brošüüri trükkimise hetkel kehtivatel andmetel. Kirjeldatud 
varustus kuulub kas standard- või lisavarustusse olenevalt 
mudelitüübist.
Seoses pidevalt toimuva toodete täiustamisega võib PEUGEOT 
igal hetkel muuta tehnilisi andmeid, varustust, lisavarustust ja 
värvigammat. Praegune fotode trükitehnoloogia ei võimalda 
värvitoonide sära tõepäraselt kujutada. Seega edastab käesolev 
brošüür üldiseid andmeid ega oma lepingulist iseloomu. 
Täpsemat informatsiooni saad oma PEUGEOT esindusest. 
Käesolevat kataloogi ega selle osi ei tohi ilma Automobiles 
PEUGEOT loata paljundada.

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.


