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Peugeot a aderat dintotdeauna la tradiţia inovatoare, cu o calitate de

experienţă senzaţională, dincolo de simpla experienţă de condus.

top a procesului de fabricaţie francez. Acum, mai mult ca niciodată,
Peugeot își canalizează energia spre dezvoltarea unor vehicule cu un
design elegant, care amplifică toate percepţiile pentru a produce o
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EXPRESIA CURAJULUI.

U N C A R AC T E R U N I C .

TREND-SETTER.

Liniile redesenate ale noului PEUGEOT 308 dezvăluie un stil îndrăzneţ, elegant

Cu un caracter puternic, noul PEUGEOT 308 dispune de o semnătură luminoasă evidenţiată

și ﬂuid. Noua parte frontală, cu Leul încadrat în centru, face referire la forţa modelului,

de blocurile optice cu tehnologie LED*, accentuându-i personalitatea atât pe timpul zilei cât

cu o nouă capotă.

mai ales noaptea. Modelul își aﬁrmă cu eleganţă abilităţile tehnologice, cu ajutorul
indicatoarelor de semnalizare și a proiectoarelor de ceaţă, bazate pe tehnologie LED**.
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* LED: Luminile utilizează tehnologie LED 100% – Standard pe versiunile GT și GT Line – Noi faruri cu halogen pe alte versiuni
** LED: Luminile utilizează tehnologie LED 100% - Standard, opţional sau indisponibil în funcţie de versiune
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EMOŢIE PUTERNICĂ.

P E R S O N A L I TAT E Î N F I E C A R E D E TA L I U .

În interior, descoperi o lume concepută pentru plăcere: i-Cockpit®. Testează un mod de condus

Lăsă-te captivat de interiorul simplu și raﬁnat al noului PEUGEOT 308.

mai agil, mai intuitiv, cu ajutorul volanului compact, al aﬁșajului de tip head-up și al noului

Descoperă materialele atent alese și un design de calitate, cu accesorii premium

ecran tactil capacitiv.

și ﬁnisaje minuţioase.
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* Standard sau indisponibil, în funcţie de versiune

9

C O N F O R TA B I L .

RELAXARE DEPLINĂ.

Călătoria este mai plăcută ca niciodată, la bordul noului PEUGEOT 308: încearcă scaunele

Încă din primele momente recunoști confortul interiorului elegant, sub plafonul* vitrat de mari

din materiale premium, prelucrate să îţi satisfacă simţurile și în același timp concepute ergonomic,

dimensiuni, echipat cu un parasolar eﬁcient, care încântă atât șoferul, cât și pasagerii.

pentru confortul optim, disponibil atât pentru tine cât și pentru pasageri.
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* Opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune
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O N O U Ă E X P E R I E N ŢĂ , S E N Z AŢ I I D I S T I N C T E .

C O N E C T I V I TAT E .

E M O Ţ I I A M P L I F I C AT E .

Sistemul de navigaţie 3D îţi indică cele mai importante informaţii, iar cu tehnologia Mirror Screen, te poţi bucura de oricare dintre aplicaţiile

Călătorești cu plăcere ascultând muzică redată de sistemul audio Denon Hi-Fi Pack*, cu un sunet

smartphone-ului compatibil cu Android Auto*, Apple CarPlay™* sau MirrorLink®*, direct pe ecranul tactil al mașinii.

natural, de înaltă ﬁdelitate, experimentând o intensă emoţie produsă de Driver Sport Pack**, care
încântă simţurile.
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*Numai aplicaţiile certiﬁcate Android Auto, Apple CarPlay™ sau MirrorLink® vor funcţiona atunci când vehiculul este oprit sau în timpul rulării. În timpul deplasării, unele funcţii ale aplicaţiilor vor ﬁ
dezactivate. Unele tipuri de conţinut care pot ﬁ gratuite pe smartphone solicită acces la Internet pentru o aplicaţie certiﬁcată echivalentă Android Auto, Apple CarPlay™ sau MirrorLink®. Funcţiile
aplicaţiei Mirrror Screen funcţionează ﬁe prin Android Auto (pentru telefoane Android), Apple CarPlay™ (pentru smatphone-uri cu iOS) sau tehnologie MirrorLink® (pentru smartphone-uri Android
compatibile cu MirrorLink®), cu condiţia de a avea acces la Internet. Pentru mai multe informaţii, consultaţi http://www.peugeot.fr/marque-et-technologie/technologies/connectivite.html.

* Opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune
** Standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune
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DINCOLO DE DORINŢE .

SISTEME DE ASISTENŢĂ
PENTRU UN PLUS DE RELAXARE

S I G U R A N Ţ A L A VO L A N .
Datorită sistemelor eﬁciente de asistenţă la condus* poţi beneﬁcia de:

În timpul călătoriilor lungi, te bucuri de tehnologii de top: detector al gradului de oboseală*,

tehnologia Active Safety Brake*, împreună cu funcţia „Alertă risc de coliziune”,

recunoașterea indicatoarelor de viteză cu recomandări**, comutarea automată a farurilor**,

sistemul de monitorizare al unghiului mort*, Visopark 1* și tehnologia Park Assist*.

Adaptive cruise control** și alertă pentru depășirea involuntară a benzii de circulaţie**.
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* În funcţie de versiune
** Standard, opţional sau indisponibil în funcţie de versiune

* Opţional sau indisponibil în funcţie de versiune
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ŢINTEȘTE PERFECŢIUNEA .

E F I C I E N ŢA
C A O B I E C T I V P R I N C I PA L
Plăcerea condusului vine odată cu deţinerea controlului,
iar noul PEUGEOT 308 este dotat cu tehnologie avansată
pentru a oferi un comportament exemplar atunci când rulează.
Ţinuta de drum este adaptată pentru ﬁecare tip de motor:
BlueHDi și PureTech, pentru o eﬁcacitate și un confort optim,
iar cu ajutorul pachetului Driver Sport Pack*, anumite setări sunt
modiﬁcate pentru a oferi senzaţii de condus mai intense.

* Standard, opţional sau indisponibil în funcţie de versiune
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D I N A M I C Ș I E XC E PŢ I O N A L .
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M OTOA R E L E P u re T e c h .

N O u L M OTO R B l u e H D i 1 3 0 S & S * .

Noul 308 dispune de motorizările în 3 cilindri, PureTech* recunoscute pentru eﬁcienţa ridicată datorită

Peugeot 308 are acum un nou motor performant, BlueHDi 130 S&S*

dimensiunii și a masei reduse. Vehiculul beneﬁciază de asemenea, de un motor de nouă generaţie

care introduce un sistem de control al emisiilor mai eﬁcient.

PureTech130 S&S** pe benzină, cu injecţie directă și o cutie manuală de viteze în 6 trepte.

Acestea sunt tratate la sursă și la evacuare, asigurând un consum mai mic de combustibil

Această nouă versiune oferă o performanţă mai mare în termeni de consum și plăcere a condusului.

în timpul utilizării și un control mai eﬁcient.

* În conformitate cu regulile UE
Consum urban (L/100 km): de la 5,2 până la 5,9 – Emisii urbane de CO2 (g/km): de la 120 până la 136
Consum extra-urban (L/100 km): de la 3,4 la 4,3 – Emisii urbane de CO2 (g/km): de la 80 până la 99
Consum mixt (L/100 km): de la 4,0 la 4,9 – Emisii urbane de CO2 (g/km): de la 95 până la 112
**Disponibil de la sfârșitul anului 2017. Consumul și emisiile de CO2 sunt în curs de certiﬁcare.

* Disponibil începând cu sfârșitul anului 2017. Consumul și emisiile CO2 sunt în curs de certiﬁcare.
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M O T O R u L B l u e H D i 1 8 0 S & S E AT 8 .

N O u A C u T I E A u T O M ATĂ E AT 8 .

Pentru a scoate în evidenţă latura sa sportivă, noul PEUGEOT 308 GT deţine și motorizări exclusive,

La fel de eﬁcientă ca o cutie de viteze manuală, noua transmisie automată EAT8

asistate de cutia de viteze manuală THP 205 S&S* cu 6 rapoarte, sau propulsorul BlueHDi 180 S&S**

oferă schimbări rapide de viteză datorită noului schimbător electric Shift and Park din dotare**

acum cuplat la o nouă transmisie automată EAT8***

și a padelelor de pe volan.

* În conformitate cu regulile UE
Consumul urban (L/100km): 7,6 – Emisii urbane de CO2 (g/KM): 176
Consum extra-urban (L/100km): 4,8 – emisii extra-urbane de CO2 (g/km):110
Consum mixt (L/100km): 5,8 – Emisii mixte de CO2 (g/km): 134
**Disponibile de la sfârșitul anului 2017, consumul și emisiile sunt în curs de certiﬁcare. S&S : Stop&Start.
***EAT8: Efﬁcient Automatic Transmission 8-Speed.

* EAT8 (Transmisie Automată Eﬁcientă 8): cutie automată cu opt viteze disponibilă de la sfârșitul anului 2017 pe versiunea GT
** Schimbător de viteze cu control electric
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N O u L M O D E L 3 0 8 : S T I L u L E S T E A L TĂ u .
Simplu, elegant și adaptat stilului tău…
Noul 308 își aﬁrmă caracterul prin intermediul unei game vaste de accesorii
și echipamente care se potrivesc modului tău de viaţă.
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1. Bare transversale metalice
2. Compartiment amplasat sub podeaua portbagajului
3. Sisteme de siguranţă active și pasive
4. Set covorașe auto
5. Huse pentru scaune
6. Carcase ale oglinzilor retrovizoare exterioare, negre cu o linie roșie
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P R E C I Z I A D E TA L I I L O R .
Nimic nu este lăsat la întâmplare… De la alegerea
materialului până la culoarea cusăturilor,
ﬁecare aspect al ornamentelor este oferit
cu o mare atenţie pentru detalii.

1. Negru METAX Mistral(1)
2. Material MECO(2)
3. TEP/Tissu Oxford Mistral(3)
4. TEP/material Oxford Mistral sau Guérande(3) TEP
5. Piele neagră club NAPPA Mistral*(4)
6. Piele club NAPPA Guérande*(4)
7. TEP/material Oxford Mistral roșu cu cusături roșii(5)
8. Negru Club NAPPA Mistral cu cusături roșii*(6)
9. TEP/alcantara negru Mistral cu cusături roșii(7)
(1) Standard pe nivelul Access
(2) Standard pe nivelul Active
(3) Standard pe nivelul Allure
(4) Opţional pe nivelul Allure
(5) Standard pe nivelul GT Line
(6) Ca opţiune pe nivelele GT Line și GT
(7) Standard pe nivelul GT
* Piele și alte materiale: pentru detalii despre decoraţiile din piele,
vă rugăm să citiţi speciﬁcaţiile tehnice disponibile de la punctul de vânzare
sau pe website: www.peugeot.ro.
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CONCEPuT PENTRu A CORESPuNDE
P R E F E R I N Ţ E L O R TA L E
10 culori raﬁnate sunt propuse pentru a conﬁgura
un vehicul care se potrivește stilului tău.
Blanc Banquise*

Dark Blue*

Gris Artense*

Gris Hurricane*

Beige Pyrite*

Gris Platinium*

Noir Perla Nera*

Blanc Nacré*

* Standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.

Bleu Magnetic*

Rouge Ultimate*

PÂ N Ă L A C E L M A I M I C
D E TA L I u .
Pentru a personaliza modelul,
alege dintr-o gamă largă de jante* și capace* elegante.

* Standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.
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Jante tablă
cu capace 15“ AMBRE

Jante tablă
cu capace 16“ CORAIL

Jante aluminiu 16“
QUARTZ

Jante aluminiu 16“
ZYRCON

Jante aluminiu 16“
JADE diamantate

Jante aluminiu 17“
RUBIS diamantate

Jante aluminiu 18“
BLACK SAPHIR diamantate

Jante aluminiu 18“
DIAMANT diamantate
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ÎMPREuNĂ,
PE TERMEN LuNG.

REŢEAUA PEUGEOT ȘI SERVICII
PEUGEOT îţi pune de asemenea la dispoziţie o vastă
reţea de puncte de service. În acest cadru,
profesionalismul, performanţele echipamentelor şi
calitatea serviciilor contribuie la gradul tău de satisfacţie.
Astfel, ai certitudinea că te adresezi unui specialist care te
ascultă, îţi înţelege exigenţele şi care răspunde prompt:
un motiv suplimentar de încredere pentru a te angaja într-o
relaţie pe termen lung.
PENTRU SIGURANŢA TA
GARANŢIA CONSTRUCTORULUI
Autoturismele noi PEUGEOT comercializate în România
beneﬁciază de o garanţie contra defectelor de fabricaţie
cu o durată de 4 ani sau 100.000 de kilometri, de o
garanţie anti-perforare cu o durată de 12 ani, precum și
de o garanţie a vopselei cu o durată de 3 ani, în România,
Uniunea Europeană, precum și în ţările sau teritoriile
următoare: Albania, Andorra, Bosnia, Herţegovina,
Gibraltar, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia,
Monaco, Muntenegru, Norvegia, San Marino, Serbia,
Elveţia, Vatican.
PEUGEOT ASSISTANCE
PEUGEOT Assistance este soluţia optimă contra
situaţiilor neprevăzute. În caz de pană imobilizantă,
oferim asistenţă autovehiculelor, printr-un simplu apel la
numerele de telefon, 24 de ore din 24, 7 zile din 7:
- Tel verde 08008 44 24 24, gratuit , apelabil din orice
reţea de telefonie ﬁxă sau mobilă naţională;
- +4 021 326 44 44, apel taxabil, apelabil și din
străinătate.

GAMA DE PIESE ORIGINALE PEUGEOT
Garanţia calităţii, securităţii şi ﬁabilităţii ﬁecărei piese
originale Peugeot este conferită de testele de veriﬁcare
realizate cu severitate pentru siguranţa ta. Acestea
beneﬁciază de doi ani garanţie pentru persoane ﬁzice,
respectiv un an garanţie pentru persoane juridice,
împotriva oricărui defect de fabricaţie sau de material.
Efectuând întreţinerea autovehiculului în reţeaua
PEUGEOT ai certitudinea unor prestaţii de calitate,
realizate de profesionişti şi siguranţa utilizării pieselor
adecvate.
PENTRU PLĂCEREA TA
Informaţiile şi ilustraţiile care apar în această broşură sunt
bazate pe caracteristicile tehnice existente în momentul
imprimării prezentului document. Echipamentele
prezentate sunt disponibile standard, opţional sau sunt
indisponibile, în funcţie de versiune sau de ţară. În cadrul
politicii de ameliorare constantă a produselor sale,
PEUGEOT poate modiﬁca în orice moment
caracteristicile tehnice, echipamentele, opţiunile şi
nuanţele. Tehnicile actuale de reproducere fotograﬁcă nu
permit redarea cu ﬁdelitate a întregii intensităţi a culorilor.
Pentru detalii sau informaţii suplimentare, te rugăm să te
adresezi punctelor de vânzare PEUGEOT. Niciun element
din acest catalog nu poate ﬁ reprodus fără autorizarea
expresă a Automobiles PEUGEOT.
PEUGEOT BOUTIQUE
O gamă completă de accesorii şi de echipamente
originale Peugeot concepute special pentru autovehiculul
tău îţi stă la dispoziţie în spaţiile special amenajate din
showroom-urile noastre.
PEUGEOT INTERNET
Descoperă PEUGEOT online accesând
http://www.peugeot.com.ro/ sau versiunea franceză a
site-ului mărcii, la adresa: http://www.peugeot .fr.
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(1) Pentru detalii privind modalităţile de aplicare a acestor
contracte, garanţii şi servicii, consultă documentele
corespunzătoare în punctele de vânzare PEUGEOT.
(2) Începând cu data primei înmatriculări a autovehiculului tău
PEUGEOT şi până la sfârşitul garanţiei comerciale acordate de
constructor.

