UUS PEUGEOT 308 GTi
BY PEUGEOT SPORT

Peugeot on alati järginud prantsuse kvaliteetse ja
uuendusliku tootmise traditsiooni. Nüüd pühendab
Peugeot kogu oma energia sellele, et disainida
elegantse kujundusega sõiduk, mis teravdaks
kõiki meeli ja annaks erakordse kogemuse, mis

oleks midagi enamat kui lihtsalt auto juhtimine.
Ergonoomika, materjalid, ühenduvus... Oleme
lihvinud igat detaili pakkumaks sulle intuitiivsemat
autojuhtimiskogemust.

VÄLJAKUTSE KÜLGETÕMME

TEMPERAMENTSUSE ILU

SUUR JÕUDLUS IGAL ALAL

Uue PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT vormitud joonte taga
peituvad uued rikkalike elamustega väljakutsed. Selle temperamenti
kinnitavad läikiv must vertikaalne iluvõre ja punaste tähtedega
PEUGEOT, punane kaitseraua alumine äär ning laiad õhuavad. Valmistu
uueks sõidukogemuseks

Täis-LED esituled, ilmekad dünaamilised LED suunatuled ja uus Coupe
Franche* stiliseering rõhutavad ta jõudu. GTi viimistlus muudab kõik, tuues
laiade 19-tolliste Carbone’i alumiiniumvelgede all nähtavale 380 mm kettad
ja punased neljakolvilised esipidurisadulad, millele on graveeritud PEUGEOT
SPORT, ja lisades jõudlust tõstvad topeltväljalasketorud.
* Lisavarustusena ka sinine Magnetic ja must Perla Nera

IMPULSIIVNE INTUITSIOON

SAA OSA KOGEMUSEST

PUHTA SISESTIILIGA

Jõua erakordsuse maailma. Uue 308 GTi ainulaadne PEUGEOT
i-Cockpit® esitab sulle oma Red Line kujundusega väljakutse.
Kompaktse, integreeritud juhtimisseadmetega rooli taga pole sul
vaja teha muud, kui lasta end oma meeltel juhtida: suur puuteekraan
ja Head up näidikuteplokk pakuvad sulle võimsamat autojuhtimise
sensatsiooni.

Uue PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT pardal nakatab kirg sind
hetkega. Ta elegantset sportlikkust on näha igas detailis, alates punase
tepingu ja GTi markeeringutega täisnahast roolist kuni PEUGEOT SPORT
alumiiniumist lävepakuliistudeni. Õrna punase tepinguga tumehall
kujundus domineerib ka istmetel.

SULANDU TEEGA

INTENSIIVSETE SENSATSIOONIDE NIMEL

Uus PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT on sisustatud kvaliteetsete
materjalidega, et saaksid teekonnal kogeda maksimaalset sensatsiooni Nahast,
kangast ja alcantarast istmed, roostevabast terasest pedaalid ja jalatugi tuletavad
sulle meelde ta sportlikku iseloomu. Istudes mugavalt korvistmes, mis sind omal
kohal hoiab, tunnetad teed ja selle kurve kõigi oma meeltega.

Lase end üllatada. Rohkete funktsioonidega PEUGEOT i-Cockpit®
pakub sulle võimendatud elamust, mida rikastavad dünaamilisest
juhtimisest tulenevad emotsioonid – kõike seda pakub Driver Sport
pakett koos väljalülitatava ESP ning tugeva ja terava kõlaga Denon Hi-Fi
helisüsteemiga*.
* Lisavarustuses

SAA OSAKS OMA TEEKONNAST

KINDLALT ÜHENDATUD

KÕIK MEELED VIRGUVAD

100% digitaalne PEUGEOTi i-Cockpit®-i silmapaistev maailm pakub sulle kõrgetasemelist ühenduvust. Lase
end juhendada suurel puuteekraanil internetiga ühendatud reaalajas toimival 3D navigatsioonisüsteemil ja
kasuta funktsiooni Mirror Screen avamaks ühenduvuste maailma.

Uus PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT pakub sulle mitmeid
autojuhtimist abistavaid funktsioone: ohutuspakett koos aktiivse
reajälgimissüsteemiga , juhi tähelepanu jälgimissüsteem , automaatselt
lülituvad lähi- ja kaugtuled, kiirust piiravate liiklusmärkide tuvastamise
süsteem ja soovitused ning lisaturvalisuspakett koos tagurduskaamera,
parkimisassistendi ja aktiivse pimeala jälgimissüsteemiga.

*
Sõiduki peatumisel või sõitmise ajal töötavad nõuetekohaselt üksnes sertifitseeritud Android Auto, Apple CarPlay™ või MirrorLink®
rakendused. Sõitmise ajal võib juhtuda, et mõnda eelmainitud rakenduste funktsioonidest ei saa kasutada. Teatud tüüpi sisu, mis võib
olla teie nutitelefonis tasuta ligipääsetav, võib vajada samaväärse sertifitseeritud MirrorLinki® või Apple CarPlay™ rakenduse tasulist
tellimist. Funktsioon Mirror Screen töötab kas läbi Android Auto (Android nutitelefoni puhul), Apple CarPlay™ (iOS nutitelefonide puhul) või
MirrorLink®-tehnoloogiaga (MirrorLink®-iga ühilduvate Android nutitelefonide puhul) juhul, kui on olemas mobiilside- ja internetiühendus.
Lisainformatsiooni saamiseks külastage lehekülge http://www.peugeot.ee/et/teenused-ja-hooldus/online-teenused/mirror-screen.html

* Lisavarustuses

SEA EESMÄRGIKS ÜLIM JÕUDLUS

SPORDIKS SOBIV

TAASLOO KÕIGE TÄIUSLIKUMAID SÕITE

Uus PEUGEOT 308 GTi, vastupidav igas olukorras, pakub
tähelepanuväärseid omadusi. 38 mm ja 41 mm pidurikolbide
vahele pigistatuna on 380 mm esikettad ventileeritud ning need on
paigaldatud alumiiniumist sadulale. Tagaratastele kindlustavad 268
mm läbimõõduga pidurikettad efektiivse ja täpse pidurdamise.

PEUGEOT SPORDI uus 308 GTi pakub oma laiade rattavahedega –
1570 mm ees ja 1554 mm taga – maksimaalset teelpüsimist ning neile
on sobitatud Michelin Pilot Super Sport 235/35 R19 rehvid, mis on
optimaalses kasutuses tänu esisilla pseudo-McPhersoni paigutusele.
Kokkupandava risttalaga tagatelg aitab omalt poolt kaasa auto
ideaalsele tasakaalu saavutamisele.annab omalt poolt auto ideaalse
tasakaalu saavutamiseks kerge panuse.

TALTSUTA IGA TEEKOND

EDASIARENENUD TEHNOLOOGIA

Kogu esiosa vertikaalvedrustus on erilise seadistusega: jäikus, amortisaatori ja selle
hüdraulilise käivitussüsteemi kalibreerimine müra summutamiseks, järkjärguline
peatumine, vedrustuse jäigastatus ja pikendatus enne käivitumist kokkusurumise
alguses, kui sõitja on üksi autos. Stabilisaatorvarb on kohanduv, saavutamaks paremat
sobivust tagasillaga. Tagasilla põiktala jäikust on suurendatud.

Käigukasti sisseehitatud ja elektrooniliselt toetatud Torseni
piiratud piiratud libisemisega diferentsiaal kindlustab optimaalse
pöördemomendi ja pidamise kurvides. Juhtimissüsteem on ühendatud
veokontrolli ja väljalülitatava ESPga, pakkudes sulle võimaluse
kohandada oma sõitu ning saavutada suuremat libisemist.

THP 270 S&S* 6-käiguline manuaal
Maksimaalne pöördemoment 		

330Nm kuni 1,900 rpm

Pöördemomendi kasutatavus (p/min):

1,900 kuni 6,000 rpm

Kaalu ja jõudluse vahekord (kg/hp):

4,46

0 –100 kph (s): 			

6,0

Kütusekulu linnas (l/100 km)**: 		

8,1

Kütusekulu linnaväliselt (l/100 km) 		

4,9

Kombineeritud tarbimine (L/100 km)**:

6,0

CO2 heitmed (g/km): 			

113 kuni 188

* Stopp & Start
** Vastab ELi standarditele

TÕHUSUSE JA KÕRGSUUTLIKKUSE KESKMES

LOODUD VASTU PIDAMA

PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT kere, mis on kõige konkurentsivõimelisemate
seas, peidab endas THP 270 S&S* bensiinimootorit tipptehnoloogiliste lahendustega:
sepistatud alumiiniumist kolbe jahutab kaksikõliprits, lõigustatus ja tugevdatud kolvivardad,
kepsulaagreid ühendab polümeerprojektsioon.

Kuuekäigulist manuaalkäigukasti on tugevdatud, et see peaks vastu järsule pidurdamisele
(kuni 330 Nm). Selle kaks nukkvõlli on kraasitud ja selle hammasrattad on läbinud
süvakarbonitreerimise. See termokeemiline protsess suurendab komponentide
vastupidavust kulumise ja väsimise suhtes, suurendades nende süsiniku- ja
lämmastikusisaldust. Lisaks on lühendatud ka selle veotelge, mis parandab kiirendust.

SINU ISIKSUSE KEHASTUS
Disainerid, inspireerituna Peugeot 308 GTi by PEUGEOT
SPORT maailmast, lõid uue GTi kollektsiooni kottide,
aksessuaaride ja rõivastega. See on puhas ja voolav maailm,
mille sportlik iseloom toob kokku musta naha punase
tepinguga ja süsihalli välimuse.

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Portfell
2. Kullerikott
3. Reisikomplekt
4. Meeste polosärk
5. Rahakott
6. Vihmavari
7. Reisikott
8. Märkmik
9. Nokkmüts ja meeste t-särk
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JÄÄ OMA VÄRVIDELE KINDLAKS
Mis puutub teie sõiduki ihaldusväärsusesse, siis
kinnitage seda, valides kaheksa pakutava värvi vahel.

* Standardvarustusena – ühtlased värvid
** Lisavarustusena – metallikvärvid

VIIMANE VIIMISTLUS
Sportlikud 19’’ Carbone’i alumiiniumist velged.

Hall Hurricane*

Sinine Magnetic**

Punane Ultimate**

Sinine Magnetic /
Must Perla Nera**

Must Perla Nera**

Hall Artense**

Valge Nacré**

Punane Ultimate /
Must Perla Nera**

MÜÜGI- JA TEENINDUSVÕRK
NING TEENUSED
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.
MEELERAHU TAGAMISEKS
TOOTJA GARANTII
Peugeot poolt pakutav kvaliteet:
eelised müügiv.rgus, 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 ORIGINAALVARUOSAD
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%.

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

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.

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.

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.

