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ELAMUSI

Paprastai geriausiai pavykęs dizainas yra pats
paprasčiausias. Šis principas pradėtas taikyti jau
piešiant pirmuosius „PEUGEOT 308“ eskizus.

Elegantiškas, švarių linijų kompaktiškojo,
dinamiškojo ir patraukliojo „PEUGEOT 308“
hečbeko kėbulas pabrėžia stiprų, išskirtinį
charakterį. Šiuolaikinių technologijų įspūdį
padidina dėmesys smulkioms detalėms.
Šis automobilis tarsi susilieja su vairuotoju.
Ambicingas aukščiausios klasės hečbekas
„PEUGEOT 308“ suteiks puikią važiavimo patirtį
ir nuostabių emocijų.

DIDŽIULĖ PATIRTIS





Drąsus ir elegantiškas „PEUGEOT 308“ yra
iš pagrindų atnaujintas ir suteikia galimybę
mėgautis visiškai naujais matmenimis.
Dinamines savybes papildantį švarų dizainą dar
labiau pabrėžia didelės ratų arkos ir žemesnis
dugnas. Sportiški išlinkiai, tankiai juosiantys
mechaninius komponentus, nubrėžia gražų,
aptakų kėbulą, kurio smulkios medžiagos supa
pačias moderniausias detales.

ŠVARUS 
DIZAINAS



Madingus estetikos standartus atitinkantis
apšvietimas yra tikras technikos laimėjimas.
„Full LED“ priekiniai žibintai* (31) pabrėžia
kruopščiai sukurtų chromuotų apdailos grotelių
formą ir suteikia naujajam „PEUGEOT 308“
patrauklų katės žvilgsnį. Trys galinių žibintų
LED nagai ir į šoninius veidrodėlius integruoti
LED posūkių žibintai dar labiau pabrėžia šio
modelio technologinę ir dinaminę esmę.
* 100 % LED žibintai.

“FULL” LED 
TEHNOLOĢIJA



Naujasis 308-asis modelis turi naujoviškos
konstrukcijos „PEUGEOT i-Cockpit“ vairuotojo
vietą, suteikiančią įdomios važiavimo
patirties. Centrinio pulto dizainas yra švarus,
minimalistiškai elegantiškas, jame tėra 9,7
colio jutiklinis ekranas ir vienintelis valdymo
mygtukas, kurio idėja įkvėpta aukščiausios
klasės „Hi-Fi“ sistemos.
Tik atsisėdus prie vairo suprantama, kokia
ergonomiška yra vairuotojo sėdynė. Blizgiai
juodomis, chromuotomis detalėmis puoštas
salonas sukuria išskirtinai jaukią aplinką.

“PEUGEOT i-Cockpit”





Aukštai esančiame „Head Up Display“ tipo
rodmenų bloke svarbią informaciją galima
peržiūrėti nenuleidžiant akių nuo kelio.
Madingi, išskirtinio stiliaus matuokliai su
originaliomis adatėlėmis nusižiūrėti nuo
laikrodžių. Dėl tachometro su atvirkštine
skale rodmenų blokas yra gražiai simetriškas.
Naujoviškas, išskirtinis „PEUGEOT 308“ – tai
maloni ir intuityvi važiavimo patirtis.

TIKSLUMAS IR
MATOMUMAS





KLIMATO KONTROLĖS
ĮRENGINYS
Jutikliniame ekrane galite
reguliuoti klimato įrenginį ir
ventiliacijos sistemą.

PAGALBA VAIRUOJANT
Jutikliniame ekrane galite
reguliuoti įvairias pagalbos
vairuojant sistemas (greičio
ribotuvą, pastovaus greičio
palaikymo sistemą, atstumą tarp
transporto priemonių ir kt.), tad
vairavimas tampa dar 
malonesnis.

„HI-FI“
Naujasis „PEUGEOT 308“ 
džiugina
klientus aukščiausios kokybės
„Denon“ garso sistema, kurią
sudaro 8 garsiakalbiai ir žemųjų
dažnių garsiakalbis. Aukštųjų
technologijų stiliaus garso
reguliavimo mygtukas dar labiau
pabrėžia švarų centrinio pulto
dizainą.

NAVIGACIJA
Intuityvi įvesties sistema leidžia
žemėlapį matyti dideliu formatu 
ir patogiai nustatyti maršrutą*.

NUOSTATOS
Visas jutiklinio ekrano funkcijas
galima nustatyti per porą
sekundžių, tad jį naudoti dar
patogiau.

TELEFONAS
Yra „Bluetooth“ funkcija, todėl
į skambučius galima atsakyti
saugiai ir patogiai. Iš ekrano
galima patekti į telefonų knygą,
o iš jos, naudojant laisvųjų rankų
įrangą, skambinti nenukreipiant
dėmesio nuo vairavimo.

„PEUGEOT CONNECT APPS“
Važiavimą supaprastins įvairi
papildoma įranga: „Via Michelin“
eismo informacija, informacija
apie artimiausias autotransporto
aikšteles ir pigiausias degalines,
orų prognozė ar naujojo „Coyote“
vairavimo pagalbos funkcija.
Įjungus „MultiApps“ funkciją, 
vienu
metu galima naudoti keturias
programas*.

Puikiai centriniame pulte integruotą 9,7 colio
jutiklinį ekraną labai patogu naudoti. Dėl
jutiklinių mygtukų ir kelių tiesioginio rinkimo 
galimybių jis yra paprastesnis ir labiau 
atitinka asmeninius poreikius*.
* Saugumo sumetimais rekomenduojame 
važiuojant ekrano nenaudoti.

DIDELIS
DAUGIAFUNKCIS 
EKRANAS



Kerge, kompaktse ja turvalise uue PEUGEOT 308 veermiku 
juures on võetud kasutusele kõik Peugeot rikkalikud kogemused 
ja oskused selles vallas ning tulemuseks on esmaklassiline 
teelkäitumine. Spetsiifilise raamiga sõiduk on oluliselt kergem, 
tagades maksimaalse dünaamika ja manööverdatavuse. Sportliku 
sedaanina reageerib uus PEUGEOT 308 kiiresti oma juhi igale 
käsule. Elektriline roolivõimendi on sujuv ja täpne ning kurvide 
võtmine ülilihtne. Reisijate mugavuse eest hoolitseb ka vedrustus, 
esmaklassiline stabiilsus ja suurepärane heliisolatsioon. Iga sõit 
kujutab endast naudingut ja meelerahu pakkuvat elamust.

TAASAVASTA AUTOSÕIT

ATRASKITE 

VAŽIAVIMO MALONUMĄ
Lengvoje, kompaktiškoje ir saugioje naujojo „PEUGEOT 308“
važiuoklėje įkūnyta visa turtinga „Peugeot“ patirtis ir šioje srityje
įgyti gebėjimai. Rezultatas – aukščiausios klasės darbas kelyje.
Transporto priemonė su specialiu rėmu yra kur kas lengvesnė,
užtikrina maksimalų dinamiškumą ir manevravimo savybes.
Sportiškasis sedanas „PEUGEOT 308“ greitai reaguoja į vairuotojo
nurodymus. Elektrinis vairo stiprintuvas yra tikslus ir gerai veikia,
tad kelio vingiai įveikiami dar lengviau. Keleivių patogumą užtikrina
pakaba, aukščiausios klasės stabilumas ir puiki garso izoliacija.
Kiekviena kelionė – grynas malonumas ir nuostabi patirtis.





Naujojo „PEUGEOT 308“ kūrimo pradiniame
etape buvo galvojama apie aplinkos tausojimą
ir aukščiausio lygio važiavimo savybes.
Kruopštaus darbo rezultatas – net 140 kg
lengvesnė nei ankstesnė transporto priemonė.
Aptakesnis kėbulas gerina aerodinamiką, o dėl
elektrinio vairo stiprintuvo ir naujo variklio bloko
„PEUGEOT 308“ degalų sąnaudos yra tik 3,1
l/100 km, CO2 išlakos – mažiau nei 82 g/km*.
* Homologuojant. Nuo 2014 metų.

TAUPUS IR
PRAKTIŠKAS



Naujasis „PEUGEOT 308“ turi daugybę įrangos,
kurios tikslas – užtikrinti ir transporto priemonės, ir
keleivių saugą: pavyzdžiui, „Driver Assistance Pack“,
kuriam priklauso aktyvi pastovaus greičio palaikymo
sistema, įspėjimo apie susidūrimą ir automatinio
stabdymo sistemos.
Naujojo „PEUGEOT 308“ įranga yra daugiau
nei tiesiog krūva technologijų. Naujoviškoje
koncepcijoje nėra nieko atsitiktinio. Papildomai
siūloma tamsaus kampo stebėjimo sistema*,
statymo pagalba „Park Assist“* (2014 metais),
važiavimo atbulomis kamera*, paleidimo be raktelio
(ADML)* ir elektrinio stovėjimo stabdžio* sistemos.
* Standartinė arba papildoma įranga, priklausomai nuo modelio.

NESIJAUDINK



 

Jaunais PEUGEOT 308 ir ļoti ergonomisks.
Kompaktā virsbūve slēpj plašu salonu, kā
ikviens elements ir rūpīgi pārdomāts, lai
optimāli izmantotu telpu. Gan priekšējo,
gan aizmugures sēdekļu pasažieri jūtas ērti,
izbaudot apkārt esošo eleganci un mājīgumu.
Stikla panorāmas jumts salonu pārpludina ar
gaismu. Ja ir vēlēšanās, var izmantot stikla
jumta elektriski vadāmo pārsegu, kas aiztur
līdz 95% gaismas. Četrstūrainajā bagāžas
nodalījumā, kas nodrošina optimālu telpas
izmantojumu, ietilpst 470 litri (420 dm³ VDA),
un tas ir viens no lielākajiem savā klasē.

YPATINGOS AKIMIRKOS



„Peugeot“ siūlo platų transporto priemonių,

išmetančių mažai CO2, pasirinkimą; daugiau nei 
pusės parduotų transporto priemonių išlakos 
yra mažesnės nei 140 g/km. Toks rezultatas 
pasiektas remiantis pasiteisinusia technologija, 
kurios lyderė yra „Peugeot“: su suodžių dalelių 
filtru susijęs FAP, skirtas dyzeliniams varikliams
(pradėtas naudoti 2000 metais modelyje
„Peugeot 607“), sumontuotas jau daugiau nei
2,1 mln. transporto priemonių (filtras pašalina
99,99 % suodžių dalelių); taip pat naudojamos
naujoviškos technologijos: „Stop & Start“,
naujos kartos HDi varikliai...

„BlueHDi“ varikliai
„PEUGEOT 308“ pasižymės nauja technologija,
įskaitant „BlueHDi“ – šiuo vardu žymimas
„Euro 6“ dyzelinis variklis. „BlueHDi“
technologija, išskirtiniu būdu sujungianti
atrankinės katalitinės redukcijos (SCR) suodžių
dalelių su priedais filtrą, leidžia daugiau nei
90 % sumažinti azoto oksido kiekį, optimizuoti
CO2 kiekį, degalų sąnaudas ir pašalinti 99,9 %
suodžių dalelių. Vienos „BlueHDi“ versijos CO2
kiekis yra mažiau nei 82* g/km.

„PEUGEOT“ IR APLINKA
M6

Degvielas pateriaš l/100 km

Parnesumu karbaDzinejs Pilseta Uz šosejas Videjas 2CO  (g/100 km)

1.2 Pure Tech 82 Zs M5 6,3 4,2 14

1.2 Pure Tech 130 Zs S&S M6 5,7 3,8 4,5

5,0

104

1.2 Pure Tech 110 Zs S&S M5 5,8 3,9 4,6 105

1.2 Pure Tech 130 Zs S&S EAT6 5,6 4,0 4,5 106

1.6 BlueHDi 100 Zs S&S M5 4,3 3,2 3,6 94



STABDYMO SISTEMA IR ESP®
Sudėtingesnėse situacijose optimalų naujojo
„PEUGEOT 308“ balansą padeda užtikrinti
kruopščiai sukurta stabdymo sistema, turinti
įvairių funkcijų:
• ESP® (elektroninė stabilumo programa /
dinaminės stabilumo kontrolės funkcija)
su varančiųjų ratų kontrolės sistema (ASR)
veikia stabdį ir variklį, kad sumažintų ratų
praslydimą, kai kelias yra slidus.
• Dinaminės stabilumo kontrolės funkcija
(CDS) nuolat lygina vairo daviklio ir šoninio
greitėjimo daviklio duomenis ir nustato
didesnį arba mažesnį pasukamumą. Po
to sistema automobilį grąžina į pradinę
trajektoriją (pagal fizikos dėsnius).
• Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
užtikrina transporto priemonės kontrolę, jei
dingsta sukibimas staigiai stabdant.
• Elektroninio stabdymo jėgos paskirstymo
funkcija (REF) atskirai reguliuoja kiekvieno rato
stabdymą ir užtikrina efektyvumą stabdant
posūkyje.
• Avarinio stabdymo stiprintuvas (AFU) prireikus
didina stabdžių efektyvumą.
• Padangų slėgio daviklių sistema iš karto
nustato probleminę padangą ir pateikia
du skirtingus pranešimus. Netiesioginis
padangos slėgio daviklis padeda nustatyti
padangos slėgio sumažėjimą.

IŠMANIOJI TRAUKOS KONTROLĖS SISTEMA
Išmanioji traukos kontrolės sistema papildo
paprastą ratų apsaugos nuo slydimo sistemą
naujomis funkcijomis. Sistema padeda nustatyti
situacijas, kai sukibimas nėra geras ir transporto
priemonei sudėtinga judėti kelyje dėl ledo
arba sniego. Tokiais atvejais išmanioji traukos
kontrolės sistema atstoja ASR funkciją, mažina
ratų slydimą, užtikrina geresnę traukos kontrolę
ir trajektorijos stebėjimą.

DIDESNĖ SAUGA
„PEUGEOT 308“ turi maksimalias Jūsų
ir bendrakeleivių apsaugos priemones.
Be aukščiausios klasės valdymo, įvykus
tiesioginiam ar šoniniam susidūrimui
apsaugą suteikia pastiprinta, smūgio energiją
paskirstanti kėbulo konstrukcija. Visa tai papildo
išmaniosios sutvirtinimo priemonės.

SAUGOS PAGALVĖS
Naujajame „PEUGEOT 308“ yra 6 oro
saugos pagalvės:
•  2 priekinės oro saugos pagalvės, kurios
apsaugo vairuotojo ir keleivio galvas bei
krūtinę įvykus tiesioginiam susidūrimui.
•  2 šoninės oro saugos pagalvės, kurios
apsaugo vairuotoją ir keleivį įvykus šoniniam
susidūrimui.
•  2 saugos užuolaidos priekyje ir gale,
apsaugančios sėdinčiųjų priekyje ir gale
galvas.

PEUGEOT CONNECT SOS*
Peugeot yra supaprastinusi skambinimą
bendros pagalbos numeriu Europoje. Kai svarbi
yra kiekviena minutė, galite pasikliauti „Peugeot
Connect SOS“* sistema.
Automatinis skambinimas pagalbos
numeriu: jai atsidaro oro saugos pagalvės
arba pradeda veikti pirotechninės sistemos,
skambinimas pagalbos numeriais įsijungia
automatiškai neįsikišus vairuotojui. „PEUGEOT
SOS CONNECT“* nustato transporto
priemonės buvimo vietą, susisiekia telefonu
su automobilyje esančiuoju ir informuoja
gelbėjimo tarnybą. Skambutis gali vykti
automobilio savininko gimtąja kalba.
Manualinis skambinimas pagalbos numeriu:
jeigu vairuotojas yra nukentėjęs kritiškoje
situacijoje arba liudytojas (ligos priepuolis,
sužeidimas), jis labai greitai gali susisiekti
su „PEUGEOT SOS CONNECT“* paslauga.
Tuo tikslu jis tiesiog turi 3 sekundes laikyti
nuspaudęs prietaisų skydelyje esantį SOS
mygtuką. „PEUGEOT SOS CONNECT“*
šiuo metu galima naudotis trylikoje
Europos valstybių: Prancūzijoje, Vokietijoje,
Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Belgijoje,
Liuksemburge, Olandijoje, Šveicarijoje,
Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje, Danijoje bei
Lenkijoje.
* PEUGEOT CONNECT SOS paslauga galima naudotis visuose 308

modeliuose su sąlyga, kad paslauga yra užsakyta užsakant transporto

priemonę ir laikantis pardavimų atstovybės teikiamų bendrųjų paslaugos

naudojimo sąlygų. 

SAUGA



01. 03.02.

05.

07. 09.

06.

08.

04.

01: Blanc Banquise
02: Gris Hurricane 
03: Gris Aluminium
04: Dark Blue 
05: Noir Perla Nera

06: Gris Artense
07: Gris Platinum
08: Blanc Nacré 
09: Rouge Rubi

SPALVOS



01: „METAX“ medžiaga, juoda „Mistral“

02: „METAX“ medžiaga, juoda „Mistral“ su apdailos siūlėmis

03: „GALDO“ medžiaga „Guérande“

04: „MARSTON“ trikotažas, juoda „Mistral“

05: TEP / „Alcantara“, juoda „Mistral“

06: oda „Club NAPPA“, juoda „Mistral“

07: oda „Club NAPPA“, „Guérand“

APDAILA



01.

01: 15 colių ratlankių gaubtai „AMBRE“
02: 16 colių ratlankių gaubtai „CORAIL“
03: 16 colių aliumininis ratlankis „QUARTZ“
04: 16 colių deimantinis aliumininis ratlankis „TOPAZE“
05: 17 colių deimantinis aliumininis ratlankis „RUBIS“
06: 18 colių deimantinis aliumininis ratlankis „SAPHIR“

03.

05.

02.

04.

06.

RATLANKIAI



01. 02. 03. 04.

05.

08.

06. 07. 09.

01: pilka kepurė su snapeliu iš dviejų 
rūšių medžiagos
02: tušinukai

03: nešiojamojo kompiuterio įdėklas
04: mikropluošto šluostė
05: užrašų knygelės (pilka ir tamsiai 
mėlyna)

06: mobiliųjų telefonų atsarginiai akumuliatoriai
07: USB atmintukai (mėlynas 8 Gb ir pilkas 4 Gb)
08: naujas 308-ojo modelio ratų laikiklis
09: optinė belaidė pelė su ličio akumuliatoriumi

308-OJO MODELIO
REKLAMINIAI GAMINIAI



LISAVARUSTUS

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“.

DRAUDIMO SUTARTIS
„Peugeot Assurance“ yra draudimo
sutartis, padengianti visą riziką ir
susijusi su „Peugeot“ pardavimo
tinklo išskirtiniu aptarnavimu:
jeigu Jūsų automobilis tapo
nenaudojamas, Jums bus duotas
pakaitinis automobilis, žalos
atlyginimo reikalavimą galite pateikti
pardavimo atstovybėje, nemokamai
nuvilkti automobilį... „Peugeot
Assurance“ savyje jungia „Peugeot“
pardavimo tinklo su didele draudimo
bendrove sudarytos sutarties
privalumus. Norėdami arčiau
susipažinti su „Peugeot Assurance“
kreipkitės į savo pradavimo
konsultantą.

„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
vienerių 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: 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

PARDAVIMO IR APTARNAVIMO
TINKLAS IR PASLAUGOS

Kėbulo komplektas: aptakas, šoniniai stulpai, dugno aptakas
Logotipas, šoninių veidrodėlių korpusai, šoniniai lipdukai, 16 colių ir 17 
colių veidrodėliai
(S serijos gaminių teiraukitės pardavimo atstovybėse ir salonuose)

PAPILDOMI PRIEDAI

S SERIJA

Bagažinės dėžė
ant stogo rėmo Dviračių laikiklis, tvirtinamas

ant automobilio kablio

Daiktadėžė po bagažine Bagažinės skyriaus
dugnas su skyreliais

Chromuotos šoninės
apdailos juostelės

Apšviestos slenksčių puošybinės
juostelės, veliūriniai kilimėliai


