Н О В И Я Т PE U G E OT 308 GT i
B Y PE U G E OT S P OR T

Компанията Peugeot винаги е следвала френската производствена традиция за качество и изобретателност.

04 Външен дизайн

18 Управление

Сега повече от всякога Peugeot влага цялата си енергия в създаването на автомобили с изискан дизайн, които

08 Вътрешен дизайн

22 Динамика

предлагат изключително усещане при шофиране, стимулиращо всички сетива. Ергономичност, материали,

10 i-Cockpit®

24 Двигатели

свързаност – създали сме всеки детайл, за да ви предложим по-интуитивно усещане при шофиране.

12 Спортен дух

26 Версии

16 Свързаност

28 Персонализация

ЗОВЪТ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

КРАСОТАТА НА ТЕМПЕРАМЕНТА

ПЪРВОКЛАСЕН ВЪВ ВСЯКО ОТНОШЕНИЕ

Зад изваяните линии на новия PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT се крият нови,

Full LED фарове, динамични мигачи и нова цветова комбинация Coupe Franche* подчертават

богати на усещания предизвикателства. Темпераментът му се подчертава от блестящата

неговата мощност. Ниво на оборудване GTi се откроява с четирибутални червени спирачни

черна вертикална предна решетка с червен надпис PEUGEOT, характерна долна част на

апарати и 380-милиметрови дискови спирачки с надпис PEUGEOT SPORT, разположени под

предната броня и големи въздуховоди. Подгответе се за ново изживяване при шофиране.

големи, 19-инчови алуминиеви джанти Carbone, както и с двоен ауспух за увеличена динамика.

6

* Опционално оборудване, Bleu Magnetic и Noir Perla Nera.
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ИМПУЛСЪТ КАТО ИНТУИЦИЯ

УСИЛЕТЕ ЕМОЦИЯТА

ЕЛЕГАНТЕН ИНТЕРИОР

Заемете мястото си в ексклузивното купе. Уникалният PEUGEOT i-Cockpit® на 308 GTi by PEUGEOT SPORT ви

На борда на новия PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT страстта ви завладява моментално.

предизвиква с темата си "Red Line". Зад компактния волан с вградени бутони, просто оставете сетивата си

Спортната му елегантност изпъква във всеки детайл на волана, облицован кожа с шевове

да ви водят – капацитивният сензорен екран и високо разположения инструментален панел ви предлагат

и червено лого GTi и чрез алуминиевите прагове на вратите с надпис PEUGEOT SPORT.

истинско удоволствие от шофирането.

Сивият антрацитен цвят доминира в интериора в съчетание с деликатен червен шев.
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СЛЕЙТЕ СЕ С ПЪТЯ

12

ЗА ИНТЕНЗИВНИ УСЕЩАНИЯ

За да изживеете още по-силни усещания на пътя, новият PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT

Оставете се да бъдете изненадани. Многобройните функции на PEUGEOT i-Cockpit® ви предлагат

е облицован с висококачествени материали. Седалките с тапицерия от кожа, текстил и Аlcantara,

усилено усещане, богато на емоции при динамично шофиране с пакета Driver Sport и непрекъснато

както и педалите и стъпенката от неръждаема стомана подчертават спортния дух на модела.

действащата електронна програма за стабилност ESP, интензивно аудио изживяване благодарение

Настанени удобно в спортните седалки със солидна опора, усещате пътя и терена с всичките си сетива.

на аудисистемата с мощен и прецизен звук, осигурена с пакета Hi-Fi Denon*.

* Опционално оборудване.
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ЕДИНЕНИЕ С ПЪТЯ

АБСОЛЮТНА СВЪРЗАНОСТ

СТИМУЛИРА ВСИЧКИТЕ ВИ СЕТИВА

100% цифрова, забележителната вселена на PEUGEOT i-Cockpit® ви предлага високо ниво на свързаност. Възползвайте се

Новият PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT ви предлага множество системи в помощ на водача:

от свързаната 3D навигация в реално време с капацитивен сензорен екран и функцията Mirror Screen Triple Play*, която ви

пакет Safety (Безопасност) с Активно предупреждение при неволно пресичане на маркировката*,

предлага постоянна свързаност.

Контрол на бдителността на водача*, Автоматични адаптивни дълги светлини*, Разпознаване на

* Само приложения, сертифицирани за Android Auto, Apple CarPlayTM или MirrorLink®, ще работят, когато автомобилът е спрял или в движение, което е приложимо.
Когато автомобилът е в движение, някои функции на въпросните приложения няма да работят. Някои видове съдържание, които са достъпни на смартфона ви
безплатно, изискват закупуването на еквивалентното сертифицирано за Android Auto, Apple CarPlayTM или MirrorLink® приложение. В зависимост от случая и при
наличие на пакет мобилни данни и интернет, функцията Mirror Screen работи чрез Android Auto (за смартфони с Android), чрез Apple CarPlayTM (за смартфони с iOS)
или чрез технологията MirrorLink® (за смартфони с Android, съвместими с MirrorLink® ).
Повече информация на: http://www.peugeot.bg/useful-links/my-peugeot/mirror-screen

пътните знаци и препоръки* и пакет Безопасно паркиране и маневриране със система Park Assist
(Помощ при паркиране)*, Система за активно следене на мъртвата зона** и VisioPark 1.
* Опционално оборудване.
** Налична само с пакет Safety.
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ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДИНАМИКА

20

СПОРТЕН ДУХ

ОСТАВЯ КРАСИВА СЛЕДА

Издръжлив във всяко отношение, новият PEUGEOT 308 GTi предлага забележителна динамика.

Новият 308 GTi by PEUGEOT SPORT има максимално сцепление с пътя благодарение

Оборудвани с четирибутални спирачни апарати с диаметър 38 и 41 мм, 380-милиметровите

на широките предна и задна следи, съответно 1 570 мм и 1 554 мм, спортни гуми

предни дискове са вентилирани и монтирани на алуминиева основа.

Michelin Pilot Super Sport 235/35 R19 и предно окачване тип "Псевдо Макферсон".

Задните спирачни дискове с диаметър 268 мм осигуряват ефективно и прецизно спиране.

Задният мост тип торсионна греда осигурява с лекота перфектен баланс.
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ПРЕОДОЛЯВА ВСЯКАКВИ ТЕРЕНИ

УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ТЕХНОЛОГИИ

Системата на предното окачване е специфична и включва: усилени пружини, специална настройка на амортисьорите,

Интегриран в скоростната кутия и електронно асистиран, диференциалът с ограничено приплъзване

включваща хидравличен стоп при обратния ход на амортисьора с цел намаляване на шума, прогресивен ограничител

Torsen® осигурява оптимално подаване на въртящ момент за отлично сцепление в завой.

на хода на амортисьора с удължен размер и повишена твърдост, за да се задейства по-рано, дори когато водачът

Кормилното управление в съчетание със системата за контрол на сцеплението

е единствен на борда на автомобила. Анти-рол барът е проектиран да осигури по-добро напасване със задното

и непрекъснато действащата електронна програма за стабилност ESP

окачване на автомобила. Твърдостта на задната греда и на захватите за купето са увеличени.

ви дава възможност да регулирате траекторията по оптимален начин.
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THP 270 S&S* BVM6
Скоростна кутия

BVM6

Максимален въртящ момент (об./мин)

330 Нм при 1900

Въртящ момент (об./мин)

от 1900 до 6000

Съотношение тегло / мощност (кг/к.с.)

4,46

Ускорение от 0 до 100 км/ч (в сек.)

6,0

Разход на гориво при градски цикъл (л/100 км)**

8,1

Разход на гориво при извънградски цикъл (л/100 км)** 4,9
Разход на гориво при смесен цикъл (л/100 км)

6,0

CO2 емисии (г/км)

от 113 до 188

BVM6 − Механична шестстепенна скоростна кутия
* S&S − Стоп старт система
** Съгласно европейско одобрение.
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ИКОНОМИЧНОСТ И ДИНАМИКА

СЪЗДА ДЕН ЗА ИЗДЪРЖЛИВОСТ

С максимално усъвършенствано шаси, новият PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT е оборудван

За да поеме максималния въртящ момент от 330 Нм, 6-степенната механична трансмисия е усилена.

с бензинов двигател THP 270 к.с. S&S с модерни технологии: ковани алуминиеви бутала

Двата вала на кутията са закалени чрез съчмоструйна обработка, а зъбните колела са третирани

със система за охлаждане с двойно впръскване на маслото,

с дълбоко карбонитриране. Този термохимичен процес подобрява износоустойчивостта

усилени биели и сегменти, подсилени с полимер лагери.

и здравината на частите.
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ОТГОВАРЯ НА ВАШАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ
Вдъхновени от Peugeot 308 GTi by PEUGEOT SPORT, дизайнерите
създадоха нова колекция GTi аксесоари, текстил и пространства за
съхранение на багаж. Стилен, елегантен и спортен характер, който
съчетава черна кожа с червен шев и подобна на карбон текстура.

1. Куфарче/чанта за документи
2. Бизнес чанта
3. Комплект за пътуване
4. Мъжка тениска с къс ръкав и яка
5. Портфейл
6. Чадър
7. Чанта/сак за пътуване
8. Бележник
9. Мъжки каскет и тениска
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1

ИЗБЕРЕТЕ СВОЯ ЦВЯТ
Подчертайте уверено външния вид на автомобила си,
като изберете от осем налични цвята.
Сив Gris Hurricane*

Син Bleu Magnétic**

Червен Rouge Ultimate**

Син Bleu Magnetic
+
Черен Perla Nera**

Черен Noir Perla Nera**

Сив Gris Artense**

Бял Blanc Nacré**

Червен Rouge Ultimate
+
Черен Perla Nera**

* Стандартно оборудване
** Опционално оборудване

СЪВЪРШЕНИЯТ ФИНЕС
Добавете финален щрих и се наслаждавайте на своя автомобил,
като изберете уникалните ни 19-инчови спортни алуминиеви
джанти Carbone.

Алуминиеви джанти
19" CARBONE
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