
NAUJASIS „PEUGEOT 308 GTi 
BY PEUGEOT SPORT“



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

sustiprina visus pojūčius ir kartu – vairavimo potyrius. 
Ergonomika, medžiagos, mobiliosios jungtys... Mes 
tobulinome kiekvieną detalę, kad tai jūsų vairavimo 
potyriams suteiktų daugiau intuityvumo.



IŠŠŪKIO VILIONĖ



Plastiškos naujojo „PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT“ linijos 
slepia emocijų kupinus naujus iššūkius. Jo temperamentą pabrėžia 
blizgančios, juodos, vertikalios radiatoriaus grotelės ir raudonos spalvos 
PEUGEOT užrašas, kuriuos papildo vientisa apatinė buferio dalis ir 
platesnės aušinimo angos. Pasiruoškite naujiems vairavimo potyriams.

Jo galią pabrėžia „Full-LED“ tipo priekiniai žibintai, gyvybingi „bėgantys“ posūkių 
indikatoriai ir naujas „Coupe Franche“* stilius. Išskirtinumą parodo „GTi“ apdaila, 
PEUGEOT SPORT užrašais papuoštos raudonos, keturių stūmoklių, priekinės stabdžių 
apkabos bei 380 mm dydžio stabdžių diskai, slypintys už 19 colių „Carbone“ aliumininių 
ratlankių, taip pat didelę galią atskleidžiančius dvigubus išmetimo vamzdžių antgalius.

*Pasirinkimui siūloma „Magnetic blue“ mėlyna ir „Perla Nera“ juoda

TEMPERAMENTO GROŽIS VISAIS ATVEJAIS – DIDELIS PAJĖGUMAS



IMPULSYVUS LYG INTIUCIJA



Naujojo „PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT“ salone jus 
akimirksniu užsikrėsite jo spinduliuojančia aistra. Jo elegantiškas 
sportiškumas matyti kiekvienoje detalėje – pradedant aukščiausios 
kokybės oda aptrauktu vairo ratu su raudonomis siūlėmis ir GTi ženklais 
ant aliumininių PEUGEOT SPORT durų slenksčių. Salone vyrauja medžio 
anglies atspalvio atmosfera, papuošta subtiliais raudonų siūlių akcentais.

Patekite į išskirtinumo viešpatiją. „308 GTi by PEUGEOT SPORT“ 
pamatysite unikalų „PEUGEOT i-Cockpit®“ vairuotojo postą, kuriame 
iššūkį meta „Red Line“ apdailos tema. Atsiduokite savo pojūčiams, sėdę 
prie vairo su integruotais valdymo įrenginiais. Jūsų potyrius dar labiau 
sustiprins jutiklinis ekranas ir akių lygyje įrengtas prietaisų skydelis.

IŠGRYNINTAS INTERJERO STILIUSPOTYRIŲ SIEKIS



Leiskite save nustebinti. Daugybė „PEUGEOT i-Cockpit®“ funkcijų sustiprina 
jūsų potyrius, emocijas užtikrina „Driver Sport Pack“ paketas ir išjungiama ESP 

sistema, taip pat aukštos kokybės „Denon Hi-Fi Pack“* garso aparatūra.

* Kaip papildoma įranga

Suteikiant galimybę maksimaliai pajusti kelio malonumus, naujasis „PEUGEOT 
308 GTi by PEUGEOT SPORT“ apdovanotas aukščiausio lygio medžiagomis. Oda, 

audeklai ir „Alcantara“ sėdynių medžiaga, nerūdijančio plieno pedalai ir kojos 
atrama jums primena apie jo sportišką prigimtį. Patogiai įsitaisę jus tvirtai laikančiose 

sėdynėse, visais savo pojūčiais jaučiate kiekvieną kelio vingį.

INTENSYVIEMS POJŪČIAMSSUSILIEKITE SU KELIU



BŪKITE SAVO KELIO DALIMI



Naujasis „PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT“ jums siūlo daugybę 
pagalbinių vairavimo funkcijų*: „Safety Pack“ paketą su perspėjimo 
apie išvažiavimą iš eismo juostos funkcija, vairuotojo perspėjimo 
sistemą, automatinius priekinius žibintus, greitį ribojančių kelio ženklų 
atpažinimo sistemą su rekomenduojančia funkcija ir „Side Security 
Pack“ paketą su „Park Assist“ sistema, aktyvia aklųjų zonų stebėjimo 
sistema bei „VisioPark 1“ įranga.

* Kaip papildoma įranga

100 procentų skaitmeninis, išskirtinis „PEUGEOT i-Cockpit®“ pasaulis jums suteikia aukštos klasės ryšio 
galimybes. Pasinaudodami jutikliniu ekranu, leiskitės vedami interneto prieigą naudojančios 3D navigacijos 
sistemos ir išnaudokite „Mirror Screen Triple Play“* funkciją, atverdami mobilaus ryšio pasaulį. 

* 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, pasinaudojus 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   http://www.peugeot.fr/marque-
et-technologie/technologies/connectivite.html 

VISŲ POJŪČIŲ PAŽADINIMASVISUOMET RYŠYJE



SIEKITE MAKSIMALAUS PAJĖGUMO



Maksimalų sukibimą su keliu užtikrina plati naujojo „308 GTi by PEUGEOT SPORT“ 
provėža, siekianti 1 570 mm priekyje ir 1 554 mm gale, taip pat priekinės „pseudo-
McPherson“ pakabos dėka optimaliai išnaudojamos „Michelin Pilot Super Sport“ 
235/35 R19 dydžio padangos. Tobulą automobilio balansą išbaigia galinėje 
pakaboje panaudota lanksčioji skersinė sija. 

Visais atžvilgiais užtikrintas, naujasis „PEUGEOT 308 GTi“ siūlo išskirtines 
savybes. Sustiprintas 38 mm bei 41 mm diametro, keturių stūmoklių 
apkabomis ir 380 mm priekiniais diskais. Efektyvų ir precizišką stabdžių 
veikimą užtikrina gale įmontuoti 268 mm diametro stabdžių diskai.

SEKITE TOBULIAUSIAS VAIRAVIMO TRAJEKTORIJASTINKAMUMAS SPORTUI



Transmisijoje įkomponuotas, elektronikos valdomas „Torsen®“ riboto slydimo 
diferencialas posūkiuose optimaliai paskirsto sukimo momentą, suteikdamas 

tobulą sukibimą su keliu. Vairavimo mechanizmas susietas su traukos kontrolės 
sistema ir išjungiama ESP programa, taip suteikiant galimybę trajektorijos 

koregavimui ir kontroliuojamam šoniniam slydimui.

Visa priekinė pakaba yra suderinta specialiai šiai versijai: spyruoklių standumas, 
amortizatorių kalibravimas su triukšmą mažinančiu hidrauliniu įrenginiu, progresyvus 

judėjimo slopinimas ir poveikio efektas nuo pat eigos pradžios – tam atvejui, kai 
vairuotojas važiuoja vienas. Derinantis prie galinio tilto, padidintas stabilizatoriaus 

lankstumas. Taip pat padidintas galinio tilto skersinės sijos standumas.

PAŽANGIOS TECHNOLOGIJOSPAVERKITE BET KURĮ KELIĄ



Šešių laipsnių mechaninė transmisija buvo sustiprinta, siekiant atlaikyti stiprų, iki 330 Nm 
siekiantį sukimo momentą. Du jos velenai apdoroti, panaudojant apšaudymo kietuoju 

metalu technologiją, o jo krumpliaračiai apdoroti giluminio karbonitridinimo technologija.
Šis termocheminis procesas padidina detalių atsparumą apkrovoms, dilimui bei 

mechaniniam nuovargiui, padidinant jų sudėtyje esantį anglies ir azoto kiekį. Pagaliau, 
galutinis velenas buvo sutrumpintas, taip palengvinant greitėjimą.

Turėdamas vieną iš pajėgiausių važiuoklių, naujasis „PEUGEOT 308 GTi by 
PEUGEOT SPORT“ siūlomas su THP 270 S&S* BVM6 benzininiu varikliu, kuriame 
panaudotos pažangiausios technologijos: kalto aliuminio stūmokliai su dvigubo 

aušinimo alyva sistema, segmentavimas ir sustiprinti švaistikliai, švaistiklių 
guoliai su polimerų apsaugomis. 

SUTVERTAS IŠTVERMEIEFEKTYVUMO IR DIDELIO PAJĖGUMO EPICENTRAS

THP 270 S&S* su mechanine 6 laipsnių transmisija
330 Nm maksimalus sukimo momentas pasiekiamas nuo  1 900 aps./min
Sukimo momento diapazonas (aps./min):   nuo 1 900 iki 6 000 aps./min
Galios ir svorio santykis (kg/AG):    4,46
Pagreitis nuo 0 iki 100 km/h (sek.):    6,0
Degalų sąnaudos mieste (l/100 km)**:   8,1
Degalų sąnaudos užmiestyje (l/100 km)**:   4,9
Vidutinės degalų sąnaudos (l/100 km)**:   6,0
CO2 emisija (g/km):     nuo 113 iki 188

*„Stop & Start“
** Remiantis ES patvirtinta metodika
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„Peugeot 308 GTi by PEUGEOT SPORT“ pasaulio įkvėpti 
dizaineriai sukūrė naują „GTi“ lagaminų, aksesuarų ir rūbų 
kolekciją. Tai – švaraus ir plastiško, sportiškos prigimties 
stiliaus  pasaulis, kuris suderina juodą odą su raudonomis 
išorinėmis siūlėmis ir medžio anglies išvaizda. 

1. Portfelis
2. Krepšys
3. Kelioninis rinkinys
4. Vyriški polo marškinėliai
5. Piniginė
6. Lietsargis
7. Savaitgalio krepšys
8. Užrašinė
9. Kepurė ir vyriški marškinėliai

JŪSŲ ASMENYBĖS ATGIMIMAS



Pabrėždami savo automobilio žavesį, suteikite 
jam vieną iš aštuonių siūlomų spalvų. 

Pilka „Hurricane“ * Mėlyna „Magnetic“ ** Raudona „Ultimate“ ** Mėlyna „Magnetic“/  
juoda „Perla Nera“ **

Raudona „Ultimate“/
juoda „Perla Nera“ **

Juoda „Perla Nera“ ** Pilka „Artense“ ** Balta „Pearl“ **

Tobulam automobilio išbaigimui – neatsisakykite 
malonumo jį papuošti išskirtinai sportiškais, 19 colių 
„Carbone“ aliuminio ratlankiais.

PASIRINKITE SAVO SPALVAS

GALUTINIS AKCENTAS

* Standartinė įranga 
** Kaip papildoma įranga


