
PEUGEOT 308 GT ir 308 SW GT



DINAMIŠKAS IR STIPRUS 
CHARAKTERIS

Sėkmingąją puikaus dizaino ir kokybės 308-ojo modelio seriją 
su atnaujintu „i-Cockpit“ papildo dvi naujos dinamiškos GT 
versijos – hečbekas ir SW. Naujosios versijos yra puikus 
pavyzdys, kaip „Peugeot“ juda prabangesnių segmentų link.

Naujojo GT 205 ir GT 180 varikliai – atitinkamai 1,6 l THP 205 
S&S BVM6 ir 2,0 l „BlueHDi 180“ EAT6. Šių automobilių stilius, 

išskirtinės važiavimo savybės ir įsimintini važiavimo potyriai 
nepalieka abejingo nė vieno vairuotojo.

308 GT aistruoliai tikrai neliks abejingi.



308-asis modelis demonstruoja savo unikalumą. Jis yra itin sėkmingas, todėl 
traukia visų žvilgsnį. Prabangi mėlyna spalva „Magnetic“ puikiai dera su 
aptakiomis sportiškomis linijomis. Priekyje dugnas žemesnis 7 mm, 
gale – 10 mm.

Šonuose esančios apdailos juostelės vizualiai praplatina kėbulą. 18 colių 
aliumininiai deimantiniai ratlankiai komplektuojami su „Michelin Pilot Sport 3“ 
padangomis.

Visi apšvietimo elementai susideda iš LED lempučių. Iš vidaus į išorę nukreipti 
prabangūs posūkių žibintai ties papildomomis oro angomis dar labiau pabrėžia 
308 GT technologinį pobūdį.

SAVIMI PASITIKINTIS IR 
SPORTIŠKAS STILIUS



 

ŠVARIOS LINIJOS
308 GT yra ypač švaraus stiliaus, aerodinamiškas modelis. Blizgūs 
juodi šoniniai veidrodėliai susilieja su iš dalies tonuotais šoniniais 
langais.

Priekinę dalį puošia „Peugeot“ liūtas, pritvirtintas prie priekinių 
grotelių su trimis horizontaliais nagučiais.

308 GT galinę dalį puošia juodas difuzorius ir dvigubas duslintuvas.

Ant priekinių grotelių, galinio liuko ir priekinių sparnų yra GT 
logotipas.

308 GT salonas yra erdvus dėl paprastų ir efektyvių perdarymo 
galimybių, o bagažinė – viena iš talpiausių kategorijoje 
(1660 dm3, VDA 214, su „Magic Flat“ funkcija SW versijoje).



Dėl puikiai įrengto „i-Cockpit“ „Peugeot“ vairuotojas gali mėgautis ypatingais važiavi-
mo potyriais: rodmenų blokas yra aukštai, vairas nedidelis, dengtas perforuota oda ir 

papuoštas GT logotipu.  
 

Vairuotojo akių aukštyje esantis rodmenų blokas – su naujovišku kvadratėlių rašto 
pagrindu. Atidarant duris vairuotoją pasitinka GT pasveikinimas. Dideliame jutikliniame 

ekrane akį traukia nauja raudonos ir juodos** spalvų tema, vadinama „Redline“.

Įspūdingame kokybiškame salone sukurta prabangi aplinka, prie kurios prisideda ir 
aliumininiai sportiniai pedalai, „Inoks“ slenksčių apdailos juostelės, stoglangis ir tamsiai 

pilka salono viršutinė dalis. 

Minkštąsias dalis***, prietaisų skydelį, duris, pavarų dėžę ir grindų kilimėlius puošia 
raudonos siūlės.

Važiavimo malonumą dar labiau didina „Driver Sport Pack“** įrangos paketas. Ši 
centriniame pulte esančiu mygtuku „Sport“ aktyvinama funkcija padaro vairavimą 

dinamiškesnį. Tai lemia:

• stipresnis variklio garsas;
• rodmenų blokas su raudonos spalvos rodmenimis;

• rodmenų bloke rodoma galia ir sukimo momentas, turboslėgis, išilginis ir skersinis 
pagreitis;

• greitesnė vairo stiprintuvo ir akceleratoriaus pedalo reakcija;
• greitesnė EAT6 pavarų dėžės reakcija, valdymas nuo vairo.

* Daugiau informacijos apie odinę vidaus apdailą rasite techniniuose duomenyse, kurie pateikiami prekybos atstovybėse arba 
    internete adresu www.peugeot.lt.

** Standartinė įranga.
*** Pool-TEP“ arba „Alcantara“ – standartinė įranga, „Club Nappa“ oda* – papildoma įranga.

INTENSYVI 
VAŽIAVIMO PATIRTIS



Maksimaliam važiavimo malonumui užtikrinti GT turi 
specialiai reguliuojamą važiuoklę ir galingus „Euro 6“ 
normas atitinkančius variklius. Pakaba yra sportiška, 
bet labai patogi.

Inžinieriai nustatė visus parametrus, kad važiavimas 
kuo geriau atitiktų kelio sąlygas. Specifinė pasyvioji 
pakaba, kurią apibūdina nauji slėgio ir greičio 
santykiai, prisitaiko prie pasirinkto vairavimo stiliaus.

DINAMIŠKUMAS



VARIKLIAI 308 GT galima rinktis su dviejų tipų varikliais, prie kurio priskiriamas 
ir išjungiamasis ESP: 1,6 l THP 205 S&S turbininis benzininis variklis 
GT 205 AG versijoje ir 2,0 l „BlueHDi 180“ AG dyzelinis variklis GT 180 versijoje.

  1,6L THP 205 AG S&S benzininio variklio su 
4 cilindrais savybės:

• „Twin-Scroll turbo“ užtikrina geresnes važiavimo savybes ir reakciją 
  esant mažam apsukų skaičiui
• Tiesioginio benzino įpurškimo sistema užtikrina efektyvų degalų degimą
• Kintamas įsiurbimo vožtuvų pakėlimas kartu su įsiurbimo ir išleidimo veleno 
  fazių keitikliais – VTi technologija, kintamo įsiurbimo vožtuvų pakėlimo funkcija  
• „Stop & Start“ degalų sąnaudoms ir CO2 taršai mažinti, patogiam važiavimui 
  mieste užtikrinti

2,0 l „BlueHDi 180“ AG dyzelinio variklio su 4 cilindrais 
savybės:

• 3 kartos bendro indo slėgis, galintis siekti 2000 barų
• Nauja degimo kamera, dėl kurios geriau susimaišo oras ir 
  degalai, purkštuvai su 7 angomis 
• 16,7 :1 suspaudimo santykis, pagerinantis bendrą variklio 
  naudingumą
• Labai maža klampa – 0W15 tepalai
• Plonesnės karterio sienelės (rezultatas – 7 kg mažesnis svoris)
• Pagalbinės sistemos, naudojamos tik tiek, kiek neišvengiama

1,6L THP 20

PAVARŲ DĖŽĖ  

MAKSIMALUS SUKIMO MOMENTAS 

SUKIMO MOMENTO PASIEKIAMUMAS  

MASĖS IR GALIOS SANTYKIS 

DEGALŲ SĄNAUDOS MIESTE (l/ 100 km) (1)   
DEGALŲ SĄNAUDOS UŽMIESTYJE (l/ 100 km) (1)  
VIDUTINĖS DEGALŲ SĄNAUDOS (l/ 100 km) (1)

CO2 (g/km)

BVM6

285 Nm

 

5,85 kg/ch*

7,4*/7,6**
4,6*/4,8**
5,6*/5,8**

130*/134**

2,0L BlueHDi 180 AG

PAVARŲ DĖŽĖ

MAKSIMALUS SUKIMO MOMENTAS

SUKIMO MOMENTO PASIEKIAMUMAS

MASĖS IR GALIOS SANTYKIS

DEGALŲ SĄNAUDOS MIESTE (l/ 100 km) (1)

DEGALŲ SĄNAUDOS UŽMIESTYJE (l/ 100 km) (1)

VIDUTINĖS DEGALŲ SĄNAUDOS (l/ 100 km) (1)

CO2 (g/km)

EAT6

400 Nm

7,33 kg/ch*

4,7*/4,8**
3,5*/3,7**
4,0*/4,1**

103*/107**

(1) Pagal Direktyvą 99/100/EB
* Hečbekas
** SW
BVM6: 6 pavarų mechaninė dėžė
EAT6 (angl. Efficient Automatic Transmission 6): 6 pavarų automatinė dėžė 
S&S: „Stop & Start“

1750 - 6000  aps./min

2000 - 3750 apgr./min
5 AG S&S



EFEKTYVI TECHNOLOGIJA

„Full-LED“ priekiniai žibintai

Madingas identifikacinis apšvietimas yra visiškai unikalus: iš 31 LED lemputės susidedantis priekinis apšvietimas pabrėžia 
aštraus dizaino chromuotas priekines groteles ir suteikia 308 GT įdomų katės žvilgsnį.

EAT6 automatinė pavarų dėžė

GT 180 AG turi EAT6 automatinę pavarų dėžę, sukurtą bendradarbiaujant su įmone „Aisin AW“.
Šios pavarų dėžės „Quickshift“ technologija suteikia galimybę:

• greitai keisti pavaras;
• pavaras keisti kelis kartus.

Be to, naujos pavarų dėžės efektyvumas beveik prilygsta mechaninės pavarų dėžės efektyvumui dėl: 

• mažesnės vidinės trinties;
• prireikus užsifiksuojančių keitiklių, kurie apsaugo nuo slydimo.

Rezultatas – 5 g/km mažesnis nei versijos su mechanine pavarų dėže CO2 išlakų kiekis.



TIKSLUS VAIRAVIMAS
308 GT važiavimo savybės yra aukščiausios klasės. Dėl ridos priekinės dalies ir stabdymo sistemos 308 
GT yra dar technologiškesnis, tvirtesnis, tikslesnis.

308 GT važiuoklės savybės:

• Variklius ir modelio ypatumus atitinkanti specialiai sureguliuota „McPherson“ priekinė pavara, deformuojamasis 
   skersinis  gale
• Tikslus, kelio profilį atitinkantis vairavimas
• Puikus judėjimas kelyje – jokio nepakankamo ar per didelio valdomumo
• Specifinė pasyvioji pakaba, kurią apibūdina nauji slėgio ir greičio santykiai, hidro įtempiklio triukšmui sumažinti
• Priekinė ir galinė pakaba yra 10–20 % kietesnė* – greita reakcija, jokios delsos
• Greičiui atsparus elektrinis vairo stiprintuvas, ypač gerai sukimbančios su kelio danga „Michelin Pilot Sport 3“ padangos

* Priklausomai nuo versijos

Stabdymo sistemos savybės:

• Efektyvi, nesudėtingai valdoma, atspari karščiui
• „Bosch 9CE“ sistema, paskirstanti stabdymo jėgą tarp keturių stabdžių diskų
• 330 mm skersmens ir 30 mm storio priekiniai stabdžių diskai, stabdžių apkaba su 
  60  mm skersmens stūmokliu 
• 268 mm skersmens galiniai stabdžių diskai 308 GT modelyje ir 290 mm skersmens                                                                                                                                     
  diskai 308 SW GT modelyje
• GT 180 AG ir GT 205 AG – išjungiamas ESP



VAIRAVIMO PAGALBA
308 GT siūlo įvairią vairavimo pagalbos įrangą, kuri leidžia 
visiškai išnaudoti automobilio charakterio savybes.

Priekinėje transporto priemonės dalyje esančiam „Driver 
Assistance Pack“* paketui su radaru priklauso trys 
įrenginiai:

• Aktyvi nuolatinio greičio palaikymo sistema, automatiškai 
palaikanti ir reguliuojanti važiavimo greitį priklausomai 
nuo priekyje važiuojančio automobilio greičio (šią funkciją 
vairuotojas gali išjungti)
• Įspėjimo apie susidūrimą sistema – vizualinis ir garsinis 
įspėjimas, kad vairuotojas spėtų sustabdyti ir išvengti 
susidūrimo

• Automatinė avarinio stabdymo sistema: prevencinis stab-
dymas, kad būtų galima išvengti susidūrimo arba sumažinti 
jo pasekmes.

Tamsių vietų stebėjimo sistema* su šoniniame veidrodėlyje 
esančia diodine lempute, kuri įsijungia, kad įspėtų vairuoto-
ją apie tamsioje dalyje esantį automobilį.

„Park Assist“* – aktyvi parkavimo pagalbos sistema, kuri 
leidžia automobilį automatiškai pastatyti ir šonu, tiek ir 
statmenai kelio kraštui.

* Papildoma įranga arba nėra, priklausomai nuo valstybės.



VIDUS* SPALVOS

RATLANKIAI

* Odinės ir kitokių medžiagų sėdynės. Dau-
giau informacijos – techniniuose duomenyse, 
pateikiamuose prekybos salone arba inter-
nete adresu www.peugeot.lt

18 colių deimantiniai aliumininiai 
ratlankiai DIAMANT

Pilka “Hurricane” Balta “Nacré”

Pilka “Artense” Juoda „Perla Nera“

Mélyna “Magnetic” Raudona „Rubi“
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PRIJUNGTIES REŽIMAS
308 GT siūlo ryšių paslaugas ir navigacijos įrenginius.

Didelis jutiklinis ekranas
308 GT su dideliu 9,7 colio jutikliniu ekranu leidžia pasinerti į 
šiuolaikiškų ryšio galimybių kupiną skaitmeninį pasaulį. Didelės 
raiškos jutiklinis ekranas suteikia įvairių multimedijos, telefono ir 
interneto naudojimo galimybių.

Navigacija*
Intuityvi sistema leidžia žemėlapį žiūrėti dideliu formatu ir 
patogiai nustatyti kelionės maršrutą. 
 

„PEUGEOT Connect Apps“*
„PEUGEOT Connect Apps“ paslaugos teikia naujovišką          

važiavimo patirtį. Dėl „3G Plug&Play“ internetinio modemo 
vairuotojas tikruoju laiko mato šią naudingą informaciją:

• Eismo sąlygos programoje „Coyote“
• Laisvos parkavimo vietos
• Degalų kainos
• „Michelin“ turizmo informacija
• Orų prognozė
Saugos sumetimais ekraną naudokite tik stovėdami.

* Priklausomai nuo valstybės, ši įranga yra papildoma, standartinė arba jos 
nėra. Susipažinkite su bendrosiomis paslaugos sąlygomis.

PARDAVIMO IR APTARNAVIMO
TINKLAS IR PASLAUGOS
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.

PASITENKINIMO UŽTIKRINIMUI

JŪSŲ DŽIAUGSMUI

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 dvieių 
metų garantija.   

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: http://www.peugeot.lt  

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

Šioje brošiūroje esantys duomenys ir iliustracijos atitinka brošiūros spausdinimo momentu galiojusius duomenis. Aprašyta įranga, 
priklausomai nuo modelio versijos, yra standartinė arba papildoma. Dėl nuolatinių tobulinimų „Peugeot“ gali bet kuriuo momentu 
pakeisti techninius duomenis, įrangą, papildomą įrangą ir spalvas. Deja, šiuo metu nuotraukų spausdinimo technika nesuteikia 
galimybės labai tiksliai pateikti visus atspalvius. Norėdami gauti tikslesnės informacijos, kreipkitės į savo „Peugeot“ prekybos at-
stovybę. Šio katalogo ir jo dalių negalima platinti be „Automobiles Peugeot“ leidimo.


