
„PEUGEOT 308 SW“



 
Gerą dizainą galima atpažinti 
iš švarių linijų. Šiuolaikiškas ir 
elegantiškas naujasis „PEUGEOT 
308 SW“ su universaliu kėbulu 
palieka efektingą ir lengvą įspūdį.

Dėl naujoviškų technologijų ir 
lengvesnių medžiagų šis modelis 
nustato naujus savo kategorijos 
CO2 taršos ir degalų sąnaudų* 
standartus.

Erdvus, patogus ir praktiškas 
universalus modelis turi ką pasiūlyti. 
Didelė funkcionali bagažinė yra 

labai praktiška dėl „Magic Flat“ 
galinės sėdynės, kurią galima greitai 
sulankstyti. Rezultatas yra lygios 
bagažinės grindys.

Iki smulkmenų apgalvotas 
praktiškas „PEUGEOT 308 SW“ 
su intuityvia ir technologijų pilna 
vairuotojo vieta važiavimą paverčia 
didžiuliu malonumu. Tai tikras 
meno kūrinys, kuriame dizainas ir 
naujovės tampa emocijomis.
* Vidutinės degalų sąnaudos (3,2) – 5,6 l/100 km, CO2 
tarša 85 – 129 g/km.

KEISKITE
PERSPEKTYVĄ



GERA
FIGŪRA

Aptakių formų, švarių ir įtemptų 
bruožų naujasis „PEUGEOT 
308 SW“ yra gražus ir 
neslepia natūralios elegancijos. 
Drąsus ir stilingas modelis su 
pasididžiavimu demonstruoja 
savo sportinę figūrą. Dideli langų 
plotai dar labiau pabrėžia „308 

SW“ dinamiškumą ir atskleidžia 
patogų, praktišką saloną. Bruožų 
tikslumas, aukštos technologijos ir 
geros medžiagos padeda 
„PEUGEOT 308 SW“ pavergti Jus.



TIKRA
ELEGANCIJA

Naujasis „PEUGEOT 308 SW“ 
yra žemas, gražus ir sportiškas 
modelis su dideliu universaliu 
kėbulu. Piramidę primenančio 
dizaino galinis liukas ir didelė 
ratų bazė pabrėžia „308 SW“ 
charakterį ir gerina stabilumą bei 
aerodinamiką. Pasigrožėkite 

naujojo „308 SW“ 
galiniais žibintais, kurie yra tikri 
technologijų perliukai. 
Madingi naujos kartos LED 
žibintai labai tiksliai atitinka 
transporto priemonės išlinkius.



Naujojo „PEUGEOT 308 SW“ kūrėjai 
išklausė visus Jūsų pageidavimus. 
Salonas yra funkcionalus, efektyvus 
ir patogus naudoti: perdarykite 
transporto priemonės vidų, kad 
atitiktų Jūsų pageidavimus, ir 
pasirūpinkite keleivių patogumu, 
pasiūlydami jiems dar daugiau vietos. 
„Magic Flat“ galinę sėdynę galima 

vienu paprastu judesiu sulankstyti – 
pakanka sekundės ir turėsite visiškai 
lygias grindis, kurios optimizuoja 
bagažinės talpą ir supaprastina daiktų 
pakrovimą. Talpaus ir avangardistinio 
dizaino naujasis „PEUGEOT 308 SW“ 
iš pagrindų pakeis kasdienį gyvenimą.

PAPRASTUMUI         
PABRĖŽTI



4585 mm ilgio, 1804 mm pločio
ir 1471 mm aukščio naujojo
„PEUGEOT 308 SW“ matmenys
idealiai atitinka universalių modelių
klientų poreikius, pirmiausia būtent
dėl salono ir bagažinės talpos.
Daugybė praktiškų vietų daiktams
dėti po bagažinės grindimis
padidina naujojo „PEUGEOT 308
SW“ bagažinės talpą iki 610 dm3
(VDA 210, t. y. 660 litrų vandens) –
tai vienas iš geriausių rodiklių šioje

kategorijoje. Dėl nesudėtingos
formos ir lygių grindų transporto
priemonės bendra talpa – 1660
dm3 (VDA 214), ji pritaikoma
prie visų Jūsų poreikių. Prie
chromuotų juostelių* pritvirtintos
gražios apdailos kabliukai* leidžia
bagažinėje esančius daiktus
išdėstyti patogiai ir pritvirtinti.

* Standartinė arba papildoma įranga, 
priklausomai nuo modelio

SUGEBĖJIMAS
PRISITAIKYTI



Kruopščiai sukurtos priekinės 
grotelės ir katės žvilgsnį 
primenanti priekinė dalis yra 
graži. „Full LED“* technologijos 
priekiniai žibintai puikiai atitinka 
naujojo „PEUGEOT 308 SW“ 
išvaizdą. Tokie žibintai atrodo 
prabangiai, traukia akį, bet kartu 

tausoja energiją. Saugumą didina 
šoniniuose veidrodėliuose 
esantys dubliuojamieji šoniniai 
žibintai, kurių LED technologija 
yra panaši į naudojamą 
galiniuose žibintuose.

* 100 % LED žibintai.

„FULL LED“
TECHNOLOGIJA*



Naujasis 308-asis modelis turi 
naujoviškos konstrukcijos „PEUGEOT 
i-Cockpit“* vairuotojo vietą, 
suteikiančią naujoviškos ir 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.
* 29-ojoje tarptautinėje automobilių parodoje laimėjo 
gražiausio 2013 metų automobilio interjero titulą

„PEUGEOT

i-Cockpit“



DIDELIS DAUGIAFUNKCIS
EKRANAS
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*.

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 palai-
kymo sistemą, atstumą tarp transporto 
priemonių, „Park Assist“ parkavimo sistemą, 
„Hill Assist“ pajudėjimo į įkalnę pagalbos 
sistemą ir kt.), tad vairavimas tampa dar 
malonesnis.

„HI-FI“
Naujasis „PEUGEOT 308 SW“ 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, kurioje derinamos šios savybės:
• Ergonomika, saugumas ir patogumas 
  naudoti dėl transporto priemonėje esančio 
  didelio jutiklinio ekrano.
• Laisvė: paslauga galima naudotis ir kitose 
  valstybėse***.
• Išmanumas: kiekviena programa ana
  lizuoja iš transporto priemonės gautą  
  informaciją, pavyzdžiui, ridą, GPS du 
  omenis ir kt.
• Paprastumas: programą ekrane matysite 

  prijungę interneto priedėlį.
• Integracija: iš kiekvienos programos 
  galima vienu mygtuko paspaudimu pradėti 
  kelionę į pasirinktą paskirties tašką arba 
  skambinti telefonu.****

* Saugumo sumetimais rekomenduojame važiuojant
ekrano nenaudoti.
** Priklausomai nuo valstybės ir įrangos lygio, ši paslauga priklauso 
prie papildomos arba standartinės įrangos arba į komplektą neįeina.
*** Paslaugos pagal bendrosiose sąlygose nurodytas techninių ir 
geografinių galimybių ribas.
**** Su sąlyga, kad kliento telefonas būtų su sistema sujungtas per 
„Bluetooth“.



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

NUOLATINIS RYŠYS SU JŪSŲ 
AUTOMOBILIU, JUMIS IR SU 
IŠORINIU PASAULIU

Kelionės metu ir po jos „Peugeot 
Connect“ teiks Jums įvairias 
paslaugas, dėl kurių kelionės taps 
paprastesnės, saugesnės ir geriau 
atitiks poreikius. Automobiliui 
sukurta „Peugeot Connect Apps“ 

programa suteikia galimybę 
išpildyti daugybę kelionėje kylančių 
pageidavimų. Pasibaigus kelionei, 
galėsite savo išmaniajame telefone 
naudoti su „PEUGEOT“ sujungtas 
naujoviškas programas, pavyzdžiui, 
„Link MyPeugeot“* arba „Scan 
MyPeugeot“*.

„PEUGEOT CONNECT APPS“**
„Peugeot Connect Apps“ sprendimą labai lengva naudoti: jei 
įjungsite interneto priedėlį į USB lizdą, programos bus rodomos 
jutikliniame ekrane. Saugumo sumetimais rekomenduojame 
važiuojant ekrano nenaudoti

„COYOTE SERIES“
Kad išvengtumėte nesklandumų kelyje, „Coyote“ 
suteikia galimybę tikruoju laiku gauti įspėjimus 
apie pavojingas teritorijas ir nesklandumus. 
Kelionės taps dar nerūpestingesnės!

DEGALAI
Degalų programa padeda taupyti, nes infor-
muoja apie degalines, kurios prekiauja pigiausiais 
degalais, nepriklausomai nuo to, kokius degalus 
naudojate. 

PARKAVIMAS
Parkavimo programa „Parking“ padės surasti 
automobilių aikštelę, matyti, ar joje yra laisvų 
vietų, ir nuvažiuoti į tą vietą, kad nereikėtų gaišti 
laiko ieškant laisvos vietos.

PEUGEOT CONNECT SOS** (AVARINIO RYŠIO SISTEMA)
„Peugeot“ palengvino skubios pagalbos iškvietimą Europoje. 
Kai svarbi kiekviena minutė, galite pasikliauti tik „PEUGEOT 
CONNECT SOS“* sistema. Automatinis skambinimas skubios 
pagalbos numeriu: kai išsipučia oro pagalvės arba įsijungia 
pirotechnikos sistemos, skubios pagalbos numeriu skambi-
nama automatiškai, be vairuotojo įsikišimo. „PEUGEOT SOS 
CONNECT“* sistema nustato automobilio padėtį, susisiekta 
automobilyje esančiu telefonu ir praneša avarinėms tarny-
boms. Telefonu galima kalbėti automobilio savininko gimtąja 
kalba. Skambinimas skubios pagalbos tarnybai rankiniu būdu: 
jei vairuotojas tampa kritinės situacijos auka arba liudininku 
(epilepsijos, traumų), jis gali nedelsdamas susisiekti su 
„PEUGEOT SOS CONNECT“* tarnyba. Šiuo tikslu jis turi per tris 
sekundes paspausti prietaisų skydelyje esantį SOS mygtuką.
* „PEUGEOT SOS CONNECT“ paslauga galite naudotis 
naujajame „PEUGEOT“ 3008 su sąlyga, kad užsisakydami šį 
automobilį sutiksite su pardavimo atstovo teikiamų bendrųjų 
paslaugų naudojimo sąlygomis.
Po kiekvieno važiavimo galite per „Peugeot Connect“ sistemą 
palaikyti ryšį su savo transporto priemone ir naudoti naujas 
galimybes savo išmaniajame telefone:

PROGRAMA „LINK MYPEUGEOT“*
Ši programa Jūsų išmaniajame telefone naudoja iš transporto 
priemonės gaunamą informaciją (vieta, rida, degalų sąnaudos,
įspėjamųjų signalų įsijungimas…) ir pagal jas siūlo šias 
paslaugas:

• Priežiūra ir įspėjimai: kitos priežiūros priminimas.
• „Find My Car“ („Rask mano automobilį“): padeda surasti 
  pastatytą automobilį.
• „Last Mile Guidance“ („Navigacijos tęsimas“): jeigu automo
  bilis yra pastatytas, savo kelionę galite tęsti pėsčiomis (reikia 
  turėti navigacijos įrenginį).
• Likęs važiuoti laikas: tarp dviejų kelionių patikrinkite degalų 
  lygį ir likusį važiuoti laiką.
• Kelionės statistika: atvykę į paskirties vietą galėsite peržiūrėti  
  esminius kelionės duomenis: trukmė, vidutinės degalų 
  sąnaudos, nuvažiuotas kelias.

PROGRAMA „SCAN MYPEUGEOT“*
Turite klausimų dėl įrangos? Parodykite tai savo telefonui ir 
„Scan MyPeugeot“ ras jame esančioje naudojimo instrukcijoje 
reikiamą vietą. Susipažinkite su visomis programomis ir PC, 
ir išmaniajame telefone naudojamoje „MyPeugeot“ klientų 
aplinkoje.

* Galima per 2014 metus, sąlyga – tinkamas išmanusis telefonas.
**Priklausomai nuo valstybės ir įrangos lygio ši paslauga priklauso prie 
papildomos arba standartinės įrangos arba į komplektą neįeina.

„PEUGEOT

CONNECT“

„MICHELIN TRAFIC“
Turėkite tinkamą informaciją tinkamu laiku: 
„MICHELIN Trafic“ sprendimas – geriausias 
pagalbininkas siekiant išvengti spūsčių!

TELEFONO KATALOGAS
Raskite privatų asmenį ar firmą, nesvarbu, kur 
esate (Prancūzijoje). 

„MYPEUGEOT“
Sprendimas „My Peugeot“ teiks Jums visus 
reikiamus duomenis apie Jūsų automobilį. Taip 
pat programa palaikys tiesioginį modernų ryšį 
tarp vairuotojo ir gamintojo.

„TRIPADVISOR“
Programa, kurioje – nuomonės ir rekomendacijos 
apie viso pasaulio viešbučius, restoranus ir turizmo 
objektus.



Naujasis „PEUGEOT 308“ greitai 
reaguoja į vairuotojo nurodymus.

Sėskite prie kompaktiško vairo ir 
atraskite Jus supančią ergonomiką. 
Keleivių gerovę užtikrins patogi 
pakaba, aukščiausios klasės 
stabilumas ir puikios garso 
izoliavimo savybės. Iš karto nuo 
pirmojo vairo pasukimo pasijusite 
lyg sėdėdami sedane. Valdymo 
įrenginiai išdėstyti intuityviai, o 
tikslus vairo darbas lemia tvirtą ir 
kartu dinamišką elgseną kelyje. 
Daugybė vairavimo pagalbinių 

priemonių, pavyzdžiui, ESP, 
tamsaus kampo stebėjimo sistema, 
susidūrimo perspėjimo sistema 
(ARC) ir automatinio avarinio 
stabdymo sistema, pasirūpins ir 
automobiliu, ir keleivių saugumu. 
Naujasis „PEUGEOT 308 SW“ 
nepaliks nieko atsitiktinumui, o 
palengvins vairavimą, nes turi „Park 
Assist“* ir „Hill Assist“* sistemas, 
atbulinio vaizdo kamerą ir elektrinį 
stovėjimo stabdį.
* Papildoma arba standartinė įranga, priklausomai nuo 
versijos.

NERŪPESTINGAS
VAŽIAVIMAS



GABALĖLIS
BEGALYBĖS

Įleisk šviesos į savo gražųjį naująjį 
„PEUGEOT 308 SW“!
Kartu su stikliniu panoraminiu stogu * 
stiklo paviršių yra 1,69 m2, o to 
rezultatas – erdvumas ir patogumas. 
Naujajame „PEUGEOT 308 SW“ kartu 
su bendrakeleiviais galėsite mėgautis 
malonia atmosfera, kurią sukuria 
maloniai didelis kiekis šviesos ir ypač 

kokybiška vidaus apdaila. Jūsų kelionės 
niekada nebebus tokios kaip anksčiau; 
dabar Jus sups natūrali šviesa ir per 
aštuonis „Denon Hi-Fi“ sistemos 
garsiakalbius ir žemų dažnių 
garsiakalbį* skambančios nuostabios 
melodijos.

* Papildoma įranga, priklausomai nuo versijos.



ATRASKITE VAŽIAVIMO MALONUMĄ
Žemas, elegantiškas, sportiškas ir 
didelis universalus modelis padės Jums 
atrasti, koks malonus yra važiavimas 
automobiliu. Mėgstantiesiems 
dinamiškesnį važiavimo stilių siūloma 
papildoma įranga – „Driver Sport Pack“ 
įrangos paketas. Centriniame pulte 
esančiu „Sport“ mygtuku įjungiama 
sistema leidžia pakeisti dalį parametrų, 
kad padidėtų važiavimo malonumas ir 
gautumėte daugiau adrenalino: vairo 
stiprintuvo ir akceleratoriaus pedalo 
darbas yra jautresnis, variklio garsas 
stipresnis ir sportiškesnis, rodmenų 
bloko šviesa keičiasi į raudoną ir ekrane 

pateikiama su dinamiškesniu valdymu 
susijusi informacija (galingumas, 
turbininisslėgis, išilginis ir šoninis 
pagreitis).

Nauja 6 bėgių EAT6 (Efficient Automatic 
Transmission 6) automatinė pavarų 
dėžė turi „Quickshift“ pavarų keitimo 
technologiją, kuri užtikrina greitesnį, 
nuoseklesnį ir patogesnį pavarų keitimą. 
Taip pat ši pavarų dėžė padeda iš esmės 
sumažinti CO2 kiekį – jis, palyginti su 
rankine pavarų dėže, 5 g/km mažesnis 
(su ISO padangomis).



NAUJASIS „PURETECH“ TRIJŲ CILINDRŲ

TURBININIS BENZININIS VARIKLIS

Patogus, kompaktiškas, aplinką tausojantis ir 
galingas variklis yra ypač efektyvus ir gali pasigirti 
aukščiausio lygio technologijomis. Šis galios šaltinis 
savo geriausias savybes rodo jau esant mažoms 
apsukoms ir pasižymi puikiu mažų apsukų ir galios 
santykiu. Kompaktiški matmenys, mažesnis svoris ir 
naujoviškos mažos trinties medžiagos užtikrina geras 
savybes ir taupymą, nesumažindamos veikimo ir 
atsparumo savybių. Nemažindamos galios, pirmiau 
nurodytos technologijos padeda sumažinti degalų 
sąnaudas ir CO2 kiekį 21 proc.

„BlueHDi“ TECHNOLOGIJA

„BlueHDi“ yra „Peugeot“ dyzelinių variklių 
„Euro 6“ pavadinimas. Ši technologija leidžia 
daugiau nei 90 % sumažinti azoto oksido 
kiekį, optimizuoti CO2 kiekį, degalų sąnaudas 
ir pašalinti 99,9 % suodžių dalelių.

VARIKLIAI

 

(vidutinės degalų sąnaudos 4,7 - 5,2 l/100 km, CO2 109 - 119 g/km) (vidutinės degalų sąnaudos 3,2 - 4,2 l/100 km, CO2 85 - 111 g/km)

*Varikliai ,kurie modelyje „308 SW“ naudojami pirmą kartą.
** Nauja 6 pavarų EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6) automatinė pavarų dėžė 
siūlo „Quickshift“ pavarų keitimo technologiją, kuri užtikrina greitesnį, nuoseklesnį ir 
patogesnį pavarų keitimą. Galima 2014 metais su 1,2 l „e-THP“ 130 AG varikliu.
***Versija, kurios degalų sąnaudos yra labai žemos.

EAT6** 108 g/km

BVM5 92 g/km

BVM6 85 g/km

Tiesioginis įpurškimas su slėgiu

Naujos kartos turbininis

Maksimalus apsisukimo momentas

Apsisukimo momentas

200 barų

240 000 apsis./per min

230 Nm nuo 1750 apsis./per min

95% intervalu 1500 – 3500
apsis./per min

„BlueHDi“ – Gaminant siūlomi varikliai1,2 Turbo PureTech
Pavarų dėžė CO2 kiekis Maksimalus apsisukimo 

momentas

Nm nuo 2000 apsis./per min.

254 Nm nuo 1750 apsis./per min.

300 Nm nuo 1750 apsis./per min.1,6 l BlueHDi 120 AG* TBC***

1,6 l BlueHDi 100 AG*

2,0 l BlueHDi 150 AG



„PEUGEOT“
IR APLINKA

„Peugeot“ siūlo platų 
automobilių, kurių CO2 žemas, 
pasirinkimą; daugiau nei puse 
parduotų automobilių šis 
rodiklis yra mažiau nei 140 g/km. 
Tokiam rezultatui pasiekti yra 
remiamasi jau įrodytomis 
technologijomis, kurių 
lyderiu yra „Peugeot“: su 
suodžių dalelių filtru susiję FAP 
dyzeliniai varikliai (pirmą kartą 
buvo pradėti naudoti 2000 me-
tais), yra sumontuoti 
daugiau nei 2,1 milijonui 
transporto priemonių (filtras 
pašalina 99,99% suodžių 
dalelių); taip pat yra 
naudojamos ir naujoviškos 
technologijos: „Stop & Start“, 
naujos kartus HDi varikliai... 
Naujojo „PEUGEOT 308 
SW“ aerodinamika yra iki 
smulkiausių detalių 
apgalvota. Dėka specialaus 
šasi ir lengvesnių medžiagų, 
pavyzdžiui aliuminio, naujasis 
modelis yra net 140 kg 

lengvesnis už savo pirmtaką, 
o dėka naujos kartos „Euro 6“ 
benzininių ir dyzelinių variklių 
ir su žemesnėmis sąnaudomis 
degalams bei mažesniu CO2.

„PureTech“
Naujasis „PEUGEOT 308 
SW“ pristato rinkoje 1.2 l 
„e-THP“ 130 AG naują trijų 
cilindrų „PureTech“ turbininį 
benzininį variklį, kuris yra su 
6 pavarų manualine pavarų 
dėže arba 6 pavarų EAT6 (Ef-
ficient Automatic Transmis-
sion 6) automatine pavarų 
dėže. Galingumo nemažinant 
leidžia šios aukščiau nurody-
tos technologinės naujovės 
sumažinti degalų sąnaudas 
ir CO2 kiekį 21%. „PureTech“ 
trijų cilindrų benzininių variklių 
šeima pagerintas naujasis 
„PEUGEOT 308 SW“ yra galin-
gas ir siūlo didžiausią važiavimo 
malonumą.

„BlueHDi“ varikliai
Nuo 2014 metų pavasario 
naujasis „PEUGEOT 308 SW“ 
turi naujas technologijas, tame 
tarpe ir „BlueHDi“ – tokiu 
pavadinimu yra žymimi „Euro 
6“ dyzeliniai varikliai. Sujungus 
tarpusavyje išskirtiniu būdu su-
jungianti atrankinės katalitinės 
redukcijos (SCR) suodžių dalelių 
su priedais filtrą, leidžia daugiau 
nei 90 % sumažinti azoto oksi-
do kiekį, optimizuoti CO2 kiekį, 
degalų sąnaudas ir pašalinti 
99,9 % suodžių dalelių. Vienos 
„BlueHDi“ versijos CO2 kiekis 
yra mažiau nei 82* g/km.

*Galimi per 2014 metus su 1,2 l „e-THP“
130 AG varikliais.
** Atrankinė katalitinė redukcija.

* Su energiją taupančiomis padangomis (UBRR).
** Su energiją taupančiomis padangomis (TBRR).
***Su 17 colių arba 18 colių ratlankiais. 

EAT6: 6 pavarų automatinė pavarų dėžė (Efficient Automatic Transmission 6).

Degalų sąnaudos l/100 km

Pavarų dėžė Mieste Užmiestyje Vidutiniškai 2CO  (g/100 km)

1.2 Pure Tech 130 AG M6 5,9 4,8 109

1.2 Pure Tech 110 AG S&S M5  6,0 4,0 4,7

4,5

109

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

2.0 Pure Tech 150 AG S&S EAT6 4,8 3,6 4,1 106

1.6 BlueHDi 100 AG S&S M5 4,3 3,2 3,6 106



SAUGUMAS

STABDYMO SISTEMA 
IR ESP®
Sudėtingesnėse situacijose 
optimalų naujojo „PEUGEOT 308 
SW“ balansą padeda užtikrinti 
kruopščiai sukurta stabdymo 
sistema, turinti įvairių funkcijų:

• ESP® (elektroninė stabilumo  
 programa / dinaminės sta
 bilumo kontrolės funkcija) su 
 varančiųjų ratų kontrolės sis
 tema (ASR) veikia stabdį ir variklį, 
 kad sumažintų ratų praslydimą, 
 kai kelias yra slidus.

• Dinaminės stabilumo kontrolės 
 funkcija (CDS) nuolat ly
 gina 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 sis
 tema (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. 
 Padangos slėgio daviklis 
 padeda nustatyti padangos 
 slėgio sumažėjimą ir suplyšusią 
 padangą.

IŠMANIOJI TRAUKOS
KONTROLĖS SISTEMA
Išmanioji traukos kontrolės siste-
ma papildo paprastą ratų apsau-
gos nuo slydimo sistemą naujo-
mis funkcijomis. Sistema padeda 
nustatyti situacijas, kai sukibimas 
nėra geras ir transporto priemo-
nei sudėtinga judėti kelyje dėl 
ledo arba sniego. Tokiais atvejais 
išmanioji traukos kontrolės siste-
ma atstoja ASR funkciją, mažina 
ratų slydimą, užtikrina geresnę 
traukos kontrolę ir trajektorijos 
stebėjimą. 

DIDESNĖ SAUGA
„PEUGEOT 308 SW“ 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 SW“ 
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.



SPALVOS

Balta „Banquise“ Pilka „Moka“ Pilka „Aluminium“

Tamsiai mėlyna „Dark Blue“ Pilka „Hurricane“ Perlamutro baltumo spalva
Raudona

Rudos „Rich Oak“ Juoda „Perla Nera“ Raudona „Rubi“
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*Sėdynės dengtos oda ir kitomis 
medžiagomis.
Tikslesnė informacija kainininke.



15 COLIų RATLANKIų 
GAUBTAS „AMBRE“

16 COLIų RATLANKIų 
GAUBTAS „CORAIL“

16 colių aliumininis
ratlankis „QUARTZ“

16 COLIų DEIMANTINIS ALIU-
MININIS RATLANKIS „TOPAZE“

17 COLIų DEIMANTINIS ALIU-
MININIS RATLANKIS „RUBIS“ 

18 COLIų DEIMANTINIS ALIU-
MININIS RATLANKIS „SAPHIR“

RATLANKIAI
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PAPILDOMA ĮRANGA
1 Transporto priemonė yra su 18 
  colių juodais „Saphir“ lietaisiais 
  ratlankiais, juodomis šoninėmis 
  detalėmis ir slidžių laikikliai ant 
  stogo turėklų
2 Dviračių laikiklis, tvirtinamas
   ant automobilio kablio
3 Multimedijos pagrindas ir 7 colių
   jutiklinis ekranas su ausinėmis
4 Danga nuo saulės
5 Bagažinės skyriaus dugnas su  
   skyreliais
6 Iš „Inox“ bagažinės slenksčio
   apdailos juostelė
7 Bagažinės dugnas
8 Apšviestos slenksčių puošybinės  
juostelės, reljefiniai grindų kilimėliai

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


