
NAUJASIS PEUGEOT 308 GTi BY PEUGEOT SPORT



GTi 
BY

Labai konkretiems sportinių automobilių gerbėjų 
poreikiams tenkinti PEUGEOT SPORT inžinieriai 
nusprendė sukurti itin kompaktišką sportinį auto-
mobilį -„PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT“.
 
„308 GTi by PEUGEOT SPORT“ yra galingas ir 
radikalus: 270 arba 250 arklio galių 1,6 l THP S&S 
variklis, „Torsen®“ riboto praslydimo diferencialas 
(tik 270 AG versijoje), ypatingai nustatyta pakaba, 
„PEUGEOT i-Cockpit“, dviejų atspalvių kėbulas 
„Coupe Franche“ (tik 270 AG versijoje).



Išorinis „308 GTi by PEUGEOT SPORT“ dizainas yra ryškus, 
 ir sportiškas. 11 mm žemesnė prošvaistė, dideli 19 colių „Carbon“ 

ratlankiai ir „Michelin Pilot Super Sport“ padangos suteikia šiam 
modeliui labai radikalią išvaizdą.

Yra visa reikalinga sportinė įranga: sportiniai išmetamųjų vamzdžių galai, 
380 mm skersmens priekiniai stabdžių diskai ir PEUGEOT SPORT 

raudona stabdžių apkaba su keturiais stūmokliais (250 AG versijoje – 
papildoma įranga, standartiniai 270 AG versijoje), vėliavos su 

kvadratėliais raštą primenančios priekinės grotelės, „GTi“ logotipas 
ant priekinių sparnų ir galinio liuko, didelė oro paėmimo anga, 

aerodinaminiai aptakai priekinio buferio apatinėje dalyje.

„GTi“ GALINGAS 
DIZAINAS



Salonas – ypatingai sportiškas, tamsiai pilkas su raudonomis detalėmis. 
Raudonos dekoratyvios siūlės puošia prietaisų skydelį, sėdynes, durų apmušalus, 
pavarų svirties apmušalą ir grindų kilimėlius. „308 GTi by PEUGEOT SPORT“ 

vidų skiria „GTi“ logotipas ir raudonai puoštas odinis vairas, slenksčio apdailos 
juostelės su „PEUGEOT SPORT by GTi“ logotipu, kurios kaip ir paminos, kojos 

atrama ir pavarų svirties bumbulas yra pagamintos iš aliuminio.

„GTi“ 270 AG versijoje sėdynės yra dengtos oda ir „alcantara“ bei puoštos 
PEUGEOT SPORT logotipu. Idealiai iš šonų paremiančios gilios sėdynės padeda 

geriau jausti automobilio judėjimą nepriklausomai nuo važiavimo sąlygų.

SPORTINIŲ 
AUTOMOBILIŲ 

GERBĖJAMS



YPATINGA VA ŽIAVIMO

PATIRTIS
Rankos ant mažo vairo (351 x 329 mm) lyg savaime randa natūralią padėtį. 

Aukštai ties vairu yra kvadratėlių rašto pagrindo rodmenų blokas. Į prietaisų 
skydelį nepriekaištingai integruotas raudonos tematikos didelis 9,7 colio 

jutiklinis ekranas – „PEUGEOT i-Cockpit“. Dėl vairuotojo vietos 
ergonomikos vairavimas yra intuityvus ir patikimas, o tai ypač svarbu 

įsigijus sportinį automobilį.

Sportinis paketas  „Driver Sport Pack“ suteikia galimybę mėgautis dar 
sportiškesniu važiavimu. Nuspaudus pulte esantį mygtuką „sport“, balti 

rodmenys tampa raudoni ir ekrane atsiranda daugiau informacijos (ga-
lingumas, sukimo momentas, turbininis slėgis, greitėjimas), variklio balsas 

tampa galingesnis (sklinda per automobilio garso sistemą), o akceleratoriaus 
pedalas – jautresnis.



GALINGA 
IŠVAIZDA
Visą „PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT“ potencialą padeda išnaudoti 1,6 l THP S&S benzininis variklis 
su aliumininiais stūmokliais, sustiprintais stūmoklių žiedais, polimeriniais guoliais ir varžtais. Kad važiavimas 
būtų patikimas, dvigubo įpurškimo sistema nukreipia po stūmokliais aušinančią oro srovę. Išmetimo kolektorius 
yra plieninis ir atsparus iki 1000 °C temperatūrai.

200 kW galingumas (270 AG versija) ir 330 Nm sukimo momentas yra puikiai pasiekiami tiek dirbant mažais, tiek 
dideliais sūkiais.

Kad būtų išlaikomas 330 Nm sukimo momentas, yra sustiprinta šešių pavarų mechaninė dėžė. Du pavarų dėžės 
velenai apdoroti abrazyvinėmis medžiagomis, o jų krumpliaračiai cementuoti. Tokia termocheminė procedūra padaro 
komponentus atsparesnius ir dėvėjimuisi, ir įtampai, nes jie prisotinti anglies ir azoto. Greitėjimui pagerinti pavarų 
dėžės išvesties velenas yra sutrumpintas.
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PAGAMINTAS 
„PEUGEOT SPORT“

270 AG modelyje stabdžiais rūpinasi iš priekio ventiliuojami 380 mm skersmens priekiniai stabdžių diskai ir raudonos 
PEUGEOT SPORT stabdžių apkabos su keturiais stūmokliais. Galinių stabdžių diskų skersmuo yra 268 mm. 250 AG 
versijos priekinių stabdžių diskų skersmuo – 330 mm. Abiejų modelių stabdžių sistema yra atspari ir galinga.

„308 GTi“ savybės nepakartojamos: tai kompaktiškas sportinis automobilis, kuriuo visuomet galima pasikliauti ir kuris 
visada teikia nepakartojamą važiavimo malonumą. Prie to prisideda ir važiuoklė, pakaba, variklis, stabdžiai, elektroninės 
sistemos.

„GTi“ turi kitokią nei kitose versijose priekinę pakabą, kurią apibūdina: 

• pakabos kietumas;
• amortizatorių kalibravimas ir hidraulinis ribotuvas; 
• kietesni ir ilgesni amortizatoriai.

Siekiant užtikrinti geresnį darbą su galine ašimi, atnaujintas skersinis stabilizatorius. Galinės ašies pakaba yra kietesnė, 
kelio nelygumų slopinimas – sportiškesnis (30–500 daN/mm horizontaliai ir 170–490 daN/mm vertikaliai).  



YPATINGAI GERAS 

STABILUMAS

„308 GTi by PEUGEOT SPORT“ modelis turi plačią tarpvėžę (1570 mm priekyje ir 1554 mm gale) ir „Michelin Pilot Super 
Sport“ 235/35 R19 padangas. „Michelin Pilot Super Sport“ padangų išilginis ir skersinis sukibimas yra aukščiausios klasės. 
19 colių „Carbon“ ratlankiai yra 2 kg lengvesni nei 18 colių  ratlankiai. 

Vingiuotame kelyje važiuojama tiksliai ir padangos dėl priekinio tilto nuostatų naudojamos optimaliai. Ratų šoninis 
pasvirimas dabar yra -1,67° (paprastai 308-ajame modelyje jis yra -0,6°). Valdymo svirtys kietesnės – 1800 daN/mm 
(anksčiau – 110).

Puikiai nustatyta važiuoklė užtikrina dinamišką ir tvirtą valdymą. „McPherson“ tipo priekinės pakabos darbas yra tikslus 
ir suderintas su galine ašimi. Dauguma komponentų prisideda prie automobilio masės sumažinimo – pirmasis skersinis 
stabilizatorius yra pusiau tuščiaviduris ir priekinės valdymo svirtys pagamintos iš aliuminio.



TIKSLI MECHANIKA
„GTi“ 270 AG versijos prabangusis „Torsen®“ riboto praslydimo diferencialas yra integruotas į pavarų dėžę ir gerina 
automobilio valdymą posūkiuose. Kadangi sukimo momentas perduodamas tiems ratams, kurių sukibimas geriausias, 
galima baigiant posūkį anksčiau nuspausti akceleratorių.

Borto elektronika, vairo stiprintuvas ir „Torsen®“ riboto praslydimo diferencialas yra nustatyti pagal sportinį automobilio 
temperamentą.  

Siekiant užtikrinti efektyvesnį „Torsen®“ riboto praslydimo diferencialo darbą, traukos kontrolės sistemos nuostatos 
pakeistos. Traukos kontrolės sportiškesnę sistemą galima ir visiškai išjungti. 

Dėl sportiškesnių nuostatų ESP suteikia galimybę posūkius įveikti agresyviau. Panašiai kaip traukos kontrolės sistemą, 
ESP galima prireikus visiškai išjungti.



BE KOMPROMISŲ 

SPORTIŠKAS
Žemas priekinis buferis išduoda puikias važiavimo savybes. Pirmojo buferio 

viršutinėje dalyje „GTi“ būdingo kvadratėlių rašto blizgiai juodos apdailos 
prabangias groteles supa LED žibintai. Kvadratėlių raštas puošia ir oro 

paėmimo angos groteles.

Abiejose oro angos ėmimo pusėse yra LED posūkių žibintai. Priekines 
groteles juosia raudonos arba chromuotos apdailos juostelės („Ultimate“ 

raudona ir „Coupe Franche“ spalvos). Pirmojo buferio apatinėje dalyje 
esantys aptakai išduoda puikias važiavimo savybes ir gerina aerodinaminę 

kliūtį, kurios koeficientas yra vos 0,69.



Žvilgsnis palei išraiškingus šonus spontaniškai nukrypsta link galingos 
galinės dalies. Galinę dalį puošia juodai blizgus difuzorius ir du dideli 

išmetamųjų vamzdžių galai. Visur atpažįstamas „GTi“ logotipas 
puikuojasi ir ant sparnų, ir ant galinio liuko.

Siekiant užtikrinti geriausią valdymą, „308 GTi“ ašių įvorės pakeistos 
standesnėmis. Rezultatas matomas iš karto. Posūkiuose automobilis 

keičia kryptį be delsos ir nukrypimų.  

AUKŠTŲ 
STANDARTŲ 

DETALĖS 



REIKLUMAS 
        KOKYBEI

„308 GTi“ siūlomas šešių kėbulo spalvų, iš kurių naujausia – „Ultimate“ raudona. 270 AG versiją apibūdina dviejų 
atspalvių kėbulas „Coupe Franche“ (tik 270 AG versija). Ypač tikslus perėjimas nuo raudonos „Ultimate“ prie juodos 
„Perla Nera“ išgaunamas specialiose dirbtuvėse. „Coupe Franche“ yra tapusi „308 GTi by PEUGEOT SPORT“ 
simboliu. Naujoviškas ir sportiškas dizainas pabrėžia ypač tiksliai suderintas kėbulo detales. 

Salono apdaila irgi sukurta itin kruopščiai ir yra nepriekaištingos kokybės. Skoningos ir dailios medžiagos, 
minkštas prietaisų skydelis ir oda dengtas vairas važiavimo malonumą daro dar didesnį.



„PEUGEOT“ IR
APLINKA

Kaskart kurdama naują modelį „Peugeot“ taiko aplinkos apsaugos srities žinias 
ir patirtį, kad sumažintų degalų sąnaudas ir išlakas. Naujasis „308 GTi by 
PEUGEOT SPORT“ suteikia šiam iššūkiui labai konkrečią išraišką.

Tiek masės, aerodinamikos, padangų, tiek PEUGEOT SPORT technologinės 
srities praktinė patirtis tarnauja aplinkosaugai. Šia versija labai daug iškovota 
dėl kuriant 308-ąjį modelį pasiekto masės sumažinimo, kurį užtikrino EMP2 
platformos naudojimas, galinis liukas iš kompozitinių medžiagų ir aukštos 
technologijos plienas. 

Tik 1205 kg sveriančio naujojo „PEUGEOT SPORT 308 GTi“ CO2 išlakos 
neviršija 139 g/km, o vidutinės degalų sąnaudos yra 6,0 l/100 km. Tai 
mažiausios degalų sąnaudos šioje kategorijoje. Degalų sąnaudos mieste – 
8,1 l/100 km, užmiestyje – 4,9 l/100 km (atitinka Direktyvą 99/100/EB). 



SISUD

VEL JED

1. Poolnahk (1) must Mistral Nappa / Caro tekstiil punase triibuga* 2. PEUGEOT Sport korvistmed, Alcantara ja TEP mustad katted 
punaste iluõmblustega**

Sisud on seotud kerevärvidega.
(1) Nahk ja teised materjalid. 
*Põhjalikumat infot nahksisu kohta leiad müügisalongis pakutavatest tehnilistest andmetest või kodulehelt www.peugeot.ee.

17” Valuvelg CARBONE 
teemant, Storm värv, värvitu 
matt lakk*

17” Valuvelg CARBONE, 
Storm mattvärv*

17” Valuvelg CARBONE 
teemant, must Onyx värv, 
värvitu läikiv lakk*

18” LITHIUM Valuvelg**

1. Pool-TEP/„Alcantara“, juoda 
„Mistral“, raudonos siūlės

2. „PEUGEOT SPORT“ sėdynės: 
„Alcantara“, TEP ir juodas audinys, 
raudonos siūlės

18 colių deimantiniai lietieji ratlankiai 
DIAMANT (250 AG versijoje)

19 colių lietieji ratlankiai CARBON 
(270 AG versijoje)

VIDUS SPALVOS

R ATL ANKIAI

Paprastos spalva

Metalizuota spalva

Lakuota spalva „Coupe Franche“ 270 AG versijai

Perlamutro spalva

„Gris Hurricane“

Mėlyna „Magnetic“

„Nacré“ balta perlamutro spalva

Juoda „Perla Nera“ 

Raudona „Ultimate“ 

Pilka „Artense“ 

Raudona „Ultimate“ / juoda „Perla Nera“
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1. Vyriškos odinės pirštinės

2. Matinis keramikinis puodelis

3. Su LED lemputėmis metalinis žibintuvėlis 

4. Metalinis tušinukas

5. „GTi“ ratų pakabukas

6. Sportinis krepšys

7. Vyriški „GTi“ marškinėliai trumpomis rankovėmis

8. Kepurė su snapeliu

„GTi“
DVASIA



SPORTIŠK AS
IR GERAI
SUDERINTAS 
„308 GTi by PEUGEOT SPORT“ siūlo puikią ryšio ir navigacijos 
įrangą.

Didelis jutiklinis ekranas
„308 GTi by PEUGEOT SPORT“ su dideliu 9,7 colio jutikliniu 
ekranu palydės jus į madingų ryšio galimybių kupiną 
skaitmeninį pasaulį. Didelės skiriamosios gebos jutiklinis 
ekranas siūlo įvairias multimedijos, navigacijos, telefono ir 
interneto naudojimo funkcijas.

Intuityvi įvedimo sistema leidžia žemėlapį matyti dideliu formatu 
ir patogiai suvesti kelionės nuostatas. 

Saugos sumetimais ekraną naudokite tik transporto priemonei stovint.

* Priklausomai nuo valstybės, ši paslauga siūloma kaip papildoma įranga, 
standartinė įranga arba jos nėra.

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 atstovybę. Šio katalogo ir jo dalių 
negalima platinti be „Automobiles Peugeot“ leidimo.

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 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  

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.

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

PEUGEOT INTERNETO SVETAINĖ
Susipažinkite su „Peugeot“ interneto 
svetaine: http://www.peugeot.lt 

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.


