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NAUJASIS „PEUGEOT 308“ 
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NAUJASIS „PEUGEOT 308“ 
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„Peugeot“ visais laikais laikėsi prancūziškų aukštos 
kokybės ir pažangios gamybos tradicijų. Dabar, labiau 
nei bet kada anksčiau, „Peugeot“ visą savo energiją 
skiria automobilių, kurių veržlus dizainas sustiprina 

visus pojūčius ir kartu – vairavimo potyrius, kūrimui. 
Ergonomika, medžiagos, mobiliosios jungtys... Mes 
tobulinome kiekvieną detalę, kad tai jūsų vairavimo 
potyriams suteiktų daugiau intuityvumo.
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RYŽTINGUMO ĮSIKŪNIJIMAS
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IŠSKIRTINAI YPATINGAS
Atnaujintas naujojo PEUGEOT 308 stilius atskleidžia jo veržlumą ir glotnias, tarsi 
besiliejančias linijas. Naujojo kapoto priekyje matyti išraiškinga priekinė dalis su 
šachmatų lentos faktūros radiatoriaus grotelėmis*, veržlios formos nauju buferiu** 
ir centre įtvirtintu liūto ženklu. 

*Siūloma standartinė „GT Line“ ir GT versijų įranga
** Galima kaip papildoma „Allure“ versijos įranga 

DIKTUOJANTIS MADĄ
Naujojo PEUGEOT 308 charakterį sustiprina priekiniai „full-LED“* tipo žibintai, kurių 
grafiniai šviesų simboliai pabrėžia automobilio temperamentą tiek dieną, tiek nakties 
metu. Jie elegantiškai papildo išvaizdą savo technologijų žavesiu – „bėgančiais“ LED** 
tipo posūkių indikatoriais ir LED** tipo rūko žibintais.

* LED: Žibintuose naudojami išskirtinai švytintys diodai, esantys standartinėje „GT Line“ ir GT versijų įrangoje. Kitose versijose naudojami 
naujo tipo halogeniniai žibintai
** LED: 100 proc. šviesos diodų žibintai: priklausomai nuo versijos – standartinėje, papildomoje įrangoje arba visai nesiūlomi.
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VAIRAVIMO JAUDULYS
Pasinerkite į jūsų malonumui sukurtą „Peugeot i-Cockpit®“ pasaulį. Su nedideliu 
vairo ratu, akių lygyje esančiu prietaisų skydeliu ir nauju, pirštų lietimui jautriu jutik-
liniu ekranu atraskite gyvybingesnį, intuityvų vairavimo būdą.

* Priklausomai nuo versijos – bazinėje įrangoje arba nesiūloma

CHARAKTERIS KIEKVIENOJE DETALĖJE
Atsiduokite švaraus, rafinuoto naujojo PEUGEOT 308 salono vilionėms. 
Aukščiausio lygio apdailoje įvertinkite jai parinktas medžiagas ir kokybišką dizainą, 
aukščiausios kokybės oda aptrauktą vairo ratą* ir apdailos darbų meistriškumą.

*Priklausomai nuo versijos – bazinėje įrangoje arba nesiūloma
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KOMFORTO GAUSA
Išsiruošimas į kelionę su naujuoju PEUGEOT 308 dar niekada nebuvo toks malon-
umas: leiskitės apglėbiami ergonominės formos sėdynių, pagamintų iš malonius 
pojūčius suteikiančių medžiagų.

RAMUS PASITIKĖJIMAS – VISUR APLINK JUS
Keliaukite visiškoje ramybėje, supami šio elegantiško interjero su didelius panoraminiu stogu*,  
kurio uždanga visada paruošta išskleisti – jei to panorėtų vairuotojas ar keleiviai. 

 *Priklausomai nuo versijos – bazinėje įrangoje arba nesiūloma
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NAUJI POJŪČIAI, NAUJI POTYRIAI



19

RYŠYJE SU TUO, KAS SVARBIAUSIA
Navigacijos sistema su interneto prieiga, balso atpažinimo funkcija ir integruotomis 
„TomTom“ paslaugomis jums realiuoju laiku pateikia svarbiausią informaciją (apie eismą, 
orus, serviso centrus, artimiausią stovėjimo aikšteles, lankytinas vietas). „Mirror Screen“ 
funkcija jums suteikia galimybę naudotis su „Android Auto“*, „Apple CarPlayTM“ * arba 
„MirrorLink®“* suderinamomis išmaniojo telefono programomis, jas tiesiogiai valdant 
automobilio jutikliniu ekranu.
* Veiks tik „Android Auto“, „Apple CarPlay™“ arba „MirrorLink®“ sertifikuotos programos; atsižvelgiant į nustatymus – automobiliui stovint arba važiuojant. Automobiliui pradėjus 
važiuoti, kai kurios programų funkcijos gali būti išjungiamos. Kai kuris turinys, kuris jūsų išmaniajam telefonui teikiamas nemokamai, naudojantis atitinkamomis „Android Auto“, 
„Apple CarPlayTM“ arba „MirrorLink®“ programomis, gali būti prieinamas tik su mokama prenumerata. „Mirror Screen“ funkcija suderinama tiek su „Android Auto“ (išmaniesiems 
telefonams su „Android“ OS), „Apple CarPlay™“ (iOS išmaniesiems telefonams),   arba „MirrorLink®“ technologija (su „MirrorLink®“ suderinamiems „Android“ telefonams) – su 
sąlyga, kad jūs esate sudarę mobiliojo ryšio ir interneto sutartį. Norėdami daugiau informacijos, apsilankykite  
www.peugeot.fr/marque-et-technologie/technologies/connectivite.html 

SKUBANČIOS EMOCIJOS
Keliaukite, lydimi aukštos kokybės garso – aštraus bei natūralaus  
„Denon Hi-Fi Pack“* garso ir „Driver Sport Pack“** suteikiamų intensyvių 
emocijų, maloninančių vairavimo entuziastus. 

*Priklausomai nuo versijos – papildomoje įrangoje arba nesiūloma
 **Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje, taip pat gali būti nesiūloma.
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UŽ TROŠKIMŲ RIBŲ
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RAMINANTI PAGALBA
Ilgose kelionėse pasinaudokite moderniausių technologijų teikiamais privalumais: 

Nuovargio nustatymo funkcija, rekomendacijas teikianti greitį ribojančių ženklų 
atpažinimo sistema*, automatiškai perjungiami artimieji ir tolimieji žibintai*, 

prisitaikanti greičio palaikymo sistema* ir perspėjimo apie išvažiavimą iš eismo 
juostos funkcija*. 

*Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje, taip pat gali būti nesiūloma.

RAMUMA AUTOMOBILYJE
Efektyvios pagalbinės vairavimo sistemos* jums leidžia išnaudoti šias funkcijas: aktyvią avarinio  

stabdymo sistemą,* susietą su įspėjimo apie susidūrimą funkcija, aklosios zonos  
stebėjimo sistemą*, „Visiopark 1“* ir „Park Assist“ funkcijas*. 

*Priklausomai nuo versijos – papildomoje įrangoje arba nesiūloma.
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SIEKIANT TOBULYBĖS
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EFEKTYVUMAS – KAIP GAIRĖ.
Kadangi vairavimo malonumą suteikia kontrolė, naujasis PEUGEOT 308 
yra techniškai pasirengęs užtikrinti pavyzdinę elgseną kelyje. Siekiant 
optimalaus efektyvumo ir komforto, valdymo savybės yra pritaikytos 
kiekvienam variklio tipui – tiek „BlueHDi“, tiek „PureTech“. Versijose su 
„Driver Sport Pack“* įranga tam tikri automobilio nustatymai yra suderinti 
intensyvesnių vairavimo pojūčių suteikimui.

* Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje, taip pat gali būti nesiūloma
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DINAMIŠKAS IR NEPAPRASTAS
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„PURETECH“ VARIKLIAI 
Naujasis 308 siūlomas su trijų versijų, 3 cilindrų „PureTech“ varikliu, kurio sumažintas dydis ir svoris leidžia 

pasiekti naujas galimybes. Taip pat siūlomas naujos kartos benzininis „PureTech 130 S&S“** variklis su 
tiesioginio degalų įpurškimo sistema ir nauja, 6 laipsnių, mechanine transmisija. Ši nauja versija pasižymi 

geresnėmis degalų sąnaudomis ir suteikia didesnį vairavimo malonumą.

Remiantis ES patvirtinta metodika: 
Degalų sąnaudos mieste (l/100 km): nuo 5,2 iki 5,9 – CO2 tarša (g/km): nuo 120 iki 136

Degalų sąnaudos užmiestyje (l/100 km): nuo 3,4 iki 4,3 – CO2 tarša (g/km): nuo 80 iki 99 
Vidutinės degalų sąnaudos (l/100 km): nuo 4,0 iki 4,9 – CO2 tarša (g/km): nuo 95 iki 112

**Bus siūlomas nuo 2017 metų pabaigos. Šiuo metu atliekamas degalų sąnaudų ir CO2 emisijos sertifikavimas.

NAUJASIS „BlueHDi 130 S&S“* VARIKLIS 
Naujasis 308 siūlomas su išskirtiniu, naujuoju „BlueHDi 130 S&S“* varikliu, kuris apima naują, kompaktiškesnę 
taršos kontrolės sistemą.  Išmetamosios dujos yra apdorojamos jų šaltinyje ir išmetimo sistemoje, užtikrinant 

mažesnes degalų sąnaudas bei geresnę taršos kontrolę.

*Bus siūloma nuo 2017 metų pabaigos. Šiuo metu atliekamas degalų sąnaudų ir CO2 emisijos sertifikavimas.
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BlueHDi 180 S&S EAT8* VARIKLIS
Pabrėžiant sportiškąsias savybes, naujasis PEUGEOT 308 GT siūlomas su 

specialiai jam skirtais varikliais, įskaitant THP 205 S&S su 6 laipsnių mechanine 
pavarų dėže* arba BlueHDi 180 S&S**, kuris dabar suderintas su naująja EAT8*** 

automatine transmisija. 
* REMIANTIS ES PATVIRTINTA METODIKA

Degalų sąnaudos mieste (l/100 km) 7,6 – CO2 tarša (g/km): 176
Degalų sąnaudos užmiestyje (l/100 km) 4,8 – CO2 tarša (g/km): 110

Vidutinės degalų sąnaudos (l/100 km) 5,8 – vidutinė CO2 tarša (g/km): 134
* Bus siūloma nuo 2017 metų pabaigos; šiuo metu atliekamas degalų sąnaudų ir taršos duomenų sertifikavimas. 

S&S: „Stop & Start“
***EAT8: 8 laipsnių efektyvi automatinė transmisija.

NAUJOJI EAT8 AUTOMATINĖ TRANSMISIJA
Tokia pat taupi, kaip ir mechaninė pavarų dėžė, naujoji automatinė transmisija 

EAT8 pasižymi greitu ir tolygiu pavarų perjungimu. Tai užtikrina nauja, monostabili 
elektroninė pavarų valdymo sistema** su ant vairo rato įrengtomis pavarų 

jungimo svirtimis. 

* EAT8 („Efficient Automatic Transmission 8“): nauja, automatinė, aštuonių laipsnių pavarų dėžė GT versijoje bus siūloma nuo 2017 metų pabaigos.

**Pavarų jungimo svirtis su elektronine kontrolės sistema
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308: JO STILIUS – TAVO STILIUS

Dailus, žavus ir pritaikytas jums...
Naujojo 308 charakterį paryškina platus aksesuarų 
pasirinkimas ir prie jūsų gyvenimo būdo deranti įranga.

1.       Skersiniai stogo laikikliai
2.       Bagažinės kilimėlis
3.       Signalizacija
4.       Medžiaginiai kilimėliai
5.       Sėdynių užvalkalai
6.       Išorinio veidrodėlio gaubto apdaila
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PRECIZIŠKUMAS – DETALĖSE

Nieko nepalikta atsitiktinumui... Nuo medžiagos 
pasirinkimo iki siūlių spalvos – kiekvienas apdailos 
elementas yra smulkmeniškai parenkamas.

1.  Tamsi tekstilinė salono apdaila “Metax”(1) 
2.  Tamsi tekstilinė salono apdaila “Meco Mistral” (2) 
3.  Tamsi tekstilinė/odinė salono apdaila “Tep Mistral”(3) 
Tamsi tekstilinė/odinė salono apdaila “Tep Guerande” (3)
4.  Šviesi odinė salono apdaila “Club Mistral”*(4)
5.  Tamsi odinė salono apdaila “Club Mistral”*(4) 
6.  Tamsi tekstilinė/odinė salono apdaila “Tep Oxford” (5)
7.  Tamsi odinė salono apdaila “Club Mistral”(GT-Line/GT)*(6)
8.  Tamsi tekstilinė/odinė salono apdaila “Tep Alcantara” (7)

(1) Standartinė „Access“ versijos įranga
(2) Standartinė „Active“ versijos įranga
(3) Standartinė „Allure“ versijos įranga
(4) Papildoma „Allure“ versijos įranga
(5) Standartinė „GT Line“ versijos įranga
(6) Papildoma „GT Line“ ir GT versijų įranga
(7) Standartinė GT versijos įranga 

*Oda ir kitos medžiagos: apie odos apdailą galite sužinoti jūsų prekybos 
salone arba tinklalapyje: www.peugeotlietuva.lt

1
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ATRINKTA, ATSIŽVELGIANT Į 
JŪSŲ SKONĮ

GALUTINIS AKCENTAS

Balta “Banquise” Žydra “Encre”*

10 itin rafinuotų spalvų padės išsirinkti 
geriausiai jūsų stilių atitinkantį automobilį.

Tobulam jūsų automobilio išbaigtumui, 
pasirinkite iš plačios elegantiškų 
ratlankių* ar jų gaubtų pasiūlos*.

Gelsva “Pyrite”Pilka “Hurricane”*Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje įrangoje, taip 
pat gali būti nesiūloma

*Priklausomai nuo versijos – standartinėje arba papildomoje 
įrangoje, taip pat gali būti nesiūloma

15” AMBER 
ratų gaubtai

16” CORAL 
ratų gaubtai

16” QUARTZ 
aliuminio 
ratlankiai

40

Pilka “Artense” Juoda “Perla Nera”* Balta “Pearl white”*

Pilka “Platinum”* Žydra Magnetic* Raudona “Ultimate”*

16” ZYRCON 
aliuminio 
ratlankiai

16” JADE 
aliuminio 
ratlankiai

17“ RUBY 
aliuminio 
ratlankiai

18” BLACKSAPHIRE 
aliuminio 
ratlankiai

18” DIAMOND 
aliuminio 
ratlankiai
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Pasirinkus „Peugeot“, Jus aptarnaus didelis pardavimo ir aptarnavimo tinklas, kurio kokybišku ir
profesionaliu aptarnavimu, parduodama įranga ir siūlomomis papildomomis paslaugomis tikrai liksite
patenkinti. Visada galite būti tikri, kad Jus išklausys specialistas, suprantantis Jūsų poreikius ir juos
patenkinantis. Pakanka priežasčių, kad pradėti ilgalaikius santykius.

Šioje brošiūroje esantys duomenys ir iliustracijos atitinka brošiūros spausdinimo momentu galiojusius duomenis. Dėl nuolatinių tobulinimų „Peugeot“ gali 
bet kuriuo momentu pakeisti techninius duomenis, įrangą, papildomą įrangą ir spalvas. Norėdami gauti tikslesnės informacijos, kreipkitės į savo „Peugeot“ 
prekybos atstovybę. Šio katalogo ir jo dalių negalima platinti be „Automobiles Peugeot“ leidimo.

PASITENKINIMO UŽTIKRINIMUI

GAMINTOJO GARANTIJA
„Peugeot“ siūloma kokybė:
privalumai pardavimo tinkle, trijų
metų atsarginių dalių ir darbų
garantija su 100 tūkst. km
apribojimus ir 12 metų garantija nuo
korozijos (2).

PEUGEOT ASSISTANCE
Jeigu būdami Prancūzijoje ar kitur
Europoje (Europos Sąjunga ir dar 12
šalių ar teritorinių vienetų) pateksite
į nenumatytą situaciją, 24 valandas
per parą ir 365 dienas metuose galite
skambinti į „Peugeot Assistance“.

„PEUGEOT“ ORIGINALIOS
ATSARGINĖS DALYS
Visos „Peugeot“ originalios
atsarginės dalys yra giežtai
tikrinamos, todėl yra kokybiškos,
saugios ir patvarios. Atsarginėms
dalims ir darbui „Peugeot“ pardavimo
tinkle suteikiama
trijų metų garantija.

JŪSŲ DŽIAUGSMUI
PEUGEOT BOUTIQUE
Tik Jūsų automobiliui skirtas didelis
pasirinkimas „Peugeot“ priedų ir
originalios įrangos. Čia taip pat rasite
įvairius „Peugeot“ gaminius, kuriuos
galite padovanoti sau ir kitiems

PEUGEOT INTERNETO SVETAINĖ
Susipažinkite su „Peugeot“ interneto
svetaine: www.peugeotlietuva.lt

KLIENTŲ PASITENKINIMO TYRIMAS
Firma „IPSOS“ gali Jums paskambinti
po kelių dienų apsilankius dirbtuvėje.
Atsakydami į klausimus, padėsite
gerinti „Peugeot“ paslaugų kokybę

PARDAVIMO IR PASLAUGŲ  
TINKLAS BEI PASLAUGOS


