НОВИЙ PEUGEOT 308.

Компанія Peugeot завжди дотримувалася французької традиції

задоволення від автомобіля простягалося за межі водійської

05 Дизайн

14 Технології

високої якості та інновацій у виробництві. Сьогодні Peugeot

насолоди. Ергономіка, матеріали, зворотній зв`язок - ми приді-

08 Peugeot i-Cockpit®

19 Керування в дорозі

більше ніж будь-коли спрямовує всі зусилля на розробку

лили велику увагу кожній деталі, щоб Ви інтуїтивно відчували

10 Комфорт

23 Двигун

автомобілів з блискучим дизайном, що посилює всі відчуття, аби

автомобіль.

11 Панорамний дах

28 Аксесуари

12 Система зв'язку

30 Персоналізація

ВТІЛЕННЯ СМІЛИВОСТІ.

ЗАКОНОДАВЕЦЬ ТРЕНДІВ.
Аби підкреслити свій характер, новий Peugeot 308 з його особливим
поглядом у FULL-LED* фарах головного світла, демонструє навколишнім
темперамент удень і вночі. Вони елегантно доповнюють технологічний
імідж рухомими LED**-індикаторами та протитуманними LED**-вогнями.
* LED-фари повністю світлодіодні – стандартна комплектація на версіях ALLURE і GT Line; галогенові фари – на інших версіях
** LED-вогні світлодіодні – залежно від версії.
Пежо, Фулл-ЛЕД, ЛЕД, Аллюр, ДжиТі Лайн
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НАСОЛОДА ЗА КЕРМОМ.

ХАРАКТЕР У КОЖНІЙ ДЕТАЛІ.

Пориньте у світ Peugeot i-Cockpit® – світ, розроблений заради Вашого задоволення.

Пориньте в чистий вишуканий інтер’єр нового Peugeot 308. Відкрийте різноманіття

Відкрийте більш чутливе інтуїтивне кермування з компактним кермом, переднім

матеріалів і продуманий дизайн найвищого класу, повністю оздоблене шкірою кермо*

дисплеєм і ємнісним тачскріном*.

та доведене до ідеалу виконання.
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* Залежно від версії

* Залежно від версії
Пежо, ай-Кокпіт
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БІЛЬШЕ КОМФОРТУ.

СПОКІЙ І ВПЕВНЕНІСТЬ, КУДИ НЕ ГЛЯНЬ.

Ви ніколи не отримували такої насолоди від подорожі, яку подарує Peugeot 308:

Подорожуйте в повному спокої насолоджуючись просторим інтер’єром

передні та задні сидіння мають ергономічний дизайн і виголовлені з матеріалів,

з великим панорамним дахом, який сподобається як водієві, так і пасажирам.

які потішать Ваші відчуття та дозволять почуватися комфортно як на передніх,
так і на задніх сидіннях.
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НА ЗВ’ЯЗКУ З НАЙВАЖЛИВІШИМ.

РОЗМАЇТТЯ ЕМОЦІЙ.

Під’єднана до інтернету система 3D-навігації дозволяє бачити на ємнісному

Зануртеся в глибокий, вишуканий і якісний звук, який забезпечує пакет Denon Hi-Fi*

тачскріні* всю необхідну інформацію. З функцією Mirror Screen Ви можете користуватися всіма сумісними

і в сильні емоції, які подарує справжньому поціновувачу водійської насолоди пакет Driver Sport Pack*.

з Android Auto*, Apple CarPlay TM * і MirrorLink®* додатками прямо на ємнісному тачскріні.
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* Лише сертифіковані Android Auto, Apple CarPlay™ і MirrorLink® додатки працюватимуть під час руху чи зупинки. Деякі функції додатків будуть відключені під час руху.
Певний тип контенту, який може бути доступним безкоштовно через Ваш смартфон, може вимагати підписку на еквівалетний сертифікований Android Auto, Apple CarPlay™
і MirrorLink® платний додаток. Функція Mirror Screen керується через Android Auto (для смартфонів на базі Android), Apple CarPlay™ (для смартфонів на базі iOS) чи технологію
MirrorLink® (для сумісних з MirrorLink® Android-смартфонів) за умови надання Вашим оператором доступу до інтернету. Детальніша інформація:
http://ct.ndp.inetpsa.com/es/servicios-y-accesorios/servicios-conectados/mirror-screen.html

* Залежно від версії
Міррор Скрін, Андроїд Авто, Епл КарПлей, МіррорЛінк, Денон Хай-Фай, Драйвер Спорт Пек
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ЗА МЕЖАМИ БАЖАНЬ.

РОЗРАХОВУЙТЕ НА ПІДТРИМКУ.

СПОКІЙ У САЛОНІ.

У довгій подорожі Вам у пригоді стануть новітні технології: система виявлення втоми водія,

Ефективна система підтримки водія має кілька переваг: екстрене автоматичне гальмування*,

розпізнавання знаків обмеження швидкості та надання рекомендацій щодо швидкісного режиму*,

під’єднане до системи попередження зіткнення, система моніторингу «сліпих зон»*,

автоматичне перемикання ближнього/дальнього світла*, адаптивний круїз-контроль*

Visiopark 1* і Park Assist*.

і система попередження про вихід зі смуги руху*.
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* Залежно від версії

* Залежно від версії
Візіопарк, Парк Асіст
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НАЦІЛЕНИЙ НА ДОСКОНАЛІСТЬ.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК КРЕДО.
Оскільки водійське задоволення базується на контролі, новий Peugeot 308
оснащений аби забезпечувати виняткову поведінку на дорозі. Взаємодія
з дорогою адаптована для кожного типу двигуна, BlueHDi, HDi і THP, щоб
досягти оптимального рівня ефективності й комфорту. Пакет Driver Sport
Pack* передбачає модифікацію певних налаштувань, аби Ви отримали
ще більше задоволення за кермом.

* Залежно від версії
Пежо, Блу ЕйчДіАй, Пур Тех, Драйвер Спорт Пек
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ДИНАМІЧНИЙ І УНІКАЛЬНИЙ.

Двигун THP 150 EAT6.

Двигун BlueHDi 120 Stop&Start EAT6.

Двигун, який комплектується 6-ступінчатою автоматичною коробкою передач АКПП-6,

Новий 308 оснащено новітнім двигуном BlueHDi 120 к.с. Stop&Start із найбільш ефективною

забезпечує високий крутний момент (240 Нм при 1400 хв). Цей двигун відрізняється високою

системою зниження токсичності відпрацьованих газів та гарантовано зменшеного споживання

прийомистістю та еластичністю.

пального.
Efficient Automatic Transmission (6-ступінчата ефективна автоматична коробка передач).
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Блу ЕйчДіАй, Стоп-енд-Старт, ІЕйТі6
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Двигун HDi MT.

НОВА АВТОМАТИЧНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ EAT6* від AISIN.

Технологія HDi поєднана з дуже ефективною системою контролю викидів із сажовим фільтром. Як самоочисна система, вона

Забезпечує задоволення від водіння та екологічну ефективність

переробляє газ, який утворюється внаслідок згоряння дизельного пального у двигуні. Фільтр забезпечує скорочення викидів

(зменшує витрати пального і викиди СО2 у порівнянні з попереднім поколінням КПП).

твердих частинок вихлопу дизельного двигуна, зменшуючи їх до значного рівня (0,004 г/км). Така технологія робить дизельні
двигуни екологічно безпечнішими.
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ЕйчДіАй ЕмТі

*EAT6 – це нова 6-ступінчата автоматична коробка передач з технологією Quickshift. Ця технологія дозволяє перемикати передачі швидше,
при цьому гарантує неперевершену плавність і неймовірне задоволення від керування.
ІЕйТі6, Квікшифт
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1

308, ЙОГО СТИЛЬ – ВАШ СТИЛЬ.
Виразний, розкішний, створений для Вас...
Новий 308 підкреслює свій характер за допомогою широкого набору аксесуарів,
які Ви можете підібрати під свій стиль життя.

3

1. Сталеві поперечні дуги на дах
2. Піддон багажника
3. Сигналізація та система допомоги при паркуванні
4. Набір велюрових килимків
5. Чохли для сидіння
6. Дзеркала заднього огляду Ligne S, червоно-чорні
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СУТЬ У ДЕТАЛЯХ.
Наша увага не оминула найменшої деталі.
Від вибору матеріалів до кольору швів –
кожен елемент оздоблення виконаний на найвищому рівні.
1. Темна тканина METAX(1)
2. Темна тканина MECO(2)
3. Темна тканина Oxford Mistral із темними шкіряними вставками(3)
4. Світла тканина Guérande зі світлими шкіряними вставками*(4)
5. Темна тканина + Alcantara*(5)
6. Чорна шкіра Club NAPPA Mistral(6)
7. Світла шкіра Club NAPPA Guérande*(7)
8. Темна тканина Oxford Mistral із червоними шкірянимим елементами та червоною прострочкою(8)
9. Темна тканина + Alcantara із червоною прострочкою*(9)
10. Чорна шкіра Club NAPPA Mistral із червоною прострочкою(10)
(1) Стандартна комплектація на рівні Access
(2) Стандартна комплектація на рівні Active
(3) Стандартна комплектація на рівні Allure
(4) Стандартна комплектація на рівні Allure
(5) Опція на рівні Allure
(6) Опція на рівні Allure
(7) Опція на рівні Allure
(8) Стандартна комплектація на рівні GT Line
(9) Опція на рівні GT Line
(10) Опція на рівні GT Line
* Шкіра й інші матеріали: щодо деталей про шкіряне оздоблення,
звертайтеся до технічних специфікацій, доступних у дилерів
чи на сайті: peugeot.ua
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СТВОРЕНИЙ ПАСУВАТИ ВАШИМ СМАКАМ.
До Ваших послуг – 10 вишуканих кольорів,
що чудово пасуватимуть Вашому стилю.
• Кольори «емаль»: біла; сіра

Біла «емаль»*

Темно-синій «металік»*

Стальний «металік»*

Чорний «металік»*

Білий «перламутр»*

Сіра «емаль»*

Пісочний «металік»*

Платиновий «металік»*

Синій «металік»*

Червоний «перламутр»*

• Кольори «металік»: синій; пісочний; стальний; платиновий; чорний; темно-синій
• Перламутровий колір: білий; червоний

ФІНАЛЬНИЙ ШТРИХ.
Аби довести Ваш вибір до досконалості – оберіть,
що Вам до душі, з різноманіттям елегантних колісних
дисків* і ковпаків* на них.

* Залежно від версії
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Ковпаки 16"
CORAL

Легкосплавні диски 16"
QUARTZ

Легкосплавні диски 16"
ZYRCON

Легкосплавні диски з діамантовим напиленням 17"
RUBIS

33

ТОРГОВО-СЕРВІСНА МЕРЕЖА,
ПОСЛУГИ ТА СЕРВІСИ.
Коли Ви обираєте Peugeot, будьте певні, що Ваш автомобіль було спроектовано та побудовано так, щоб забезпечити багато років безвідмовної служби.
Як власник автомобіля Peugeot, Ви також можете розраховувати на якісне обслуговування автомобіля в офіційній сервісній мережі Peugeot. Будьте
певні – тут є спеціалісти, які вислухають Ваші зауваження, зрозуміють проблему, швидко й ефективно її усунуть. Ці професіонали мають необхідну
кваліфікацію, в них є специфічне діагностичне обладнання Peugeot, вони використовують лише оригінальні запчастини Peugeot.

ДЛЯ ВАШОГО СПОКОЮ ТА ВПЕВНЕНОСТІ.
Гарантія від виробника
Кожен Новий Peugeot 308 має гарантію
2 роки без обмеження пробігу. Крім того,
покупець автомобіля може додатково
придбати сервісний контракт, що
передбачає безкоштовне усунення
несправностей протягом дії контракту
або до досягнення певного пробігу. Тобто
цей контракт є сервісною послугою,
аналогічною до гарантії. У такий спосіб,
загальний термін гарантії на автомобіль
може сягати 5 років з обмеженням
пробігу до 100 000 км. Також автомобілі
мають гарантію 12 років від наскрізної
корозії кузова та 3 роки гарантії на
лакофарбове покриття. Звертайтеся до
дилера Peugeot щодо детальніших умов
гарантії.

Допомога в дорозі Peugeot ASSISTANCE
Всі нові автомобілі Peugeot автоматично
отримують сервіс допомоги в дорозі
Peugeot Assistance. Цей сервіс покриває
всі несправності та неприємності, що можуть
трапитися з вашим автомобілем, і працює
протягом 24 годин на добу, 7 днів на
тиждень, 365 днів на рік. Сервіс допомоги
в дорозі Peugeot Assistance працює
в Україні. Він включає в себе: допомогу
з запуску автомобіля; швидкий ремонт
у дорозі; евакуацію до найближчої офіційної
СТО; якщо швидкий ремонт неможливий;
автомобіль на підміну; консультаційні
послуги i т. д. Даний сервіс працює протягом
дії основної гарантії, проте його дію можна
подовжити за допомогою сервісного
контракту.

Сервіс і піклування про Ваш Peugeot
Будь ласка, зверніться до сервісної книжки
для контролю технічного обслуговування
Вашого нового Peugeot 308 і перегляньте
графік проходження ТО.

Фінансування від спеціалістів
Фінансування Peugeot Financial Services
пропонує широкий вибір гнучких,
зрозумілих і вигідних програм для
простої та швидкої купівлі автомобіля.
Спеціалісти фінансового відділу
Peugeot Financial Services допоможуть
обрати найкращий варіант і нададуть
друкований розрахунок усіх необхідних
платежів.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ.
ФІРМОВІ АКСЕСУАРИ Peugeot
Фірмові аксесуари Peugeot створені спеціально для кожної моделі бренду без жодних компромісів у функціональності чи розмірах. Крім того, всі аксесуари були різнобічно
протестовані, щоб Ви мали впевненість у їхній високій якості.

ПРО ЦЮ БРОШУРУ.
Інформація, що наведена в цій брошурі, вказана на час і дату, коли брошура готувалася до друку. Деякі особливості автомобіля можуть бути недоступні в залежності від країни
чи пропонованої на місцевому ринку версії авто. Політикою компанії є безперервне покращення продукту, тому компанія Peugeot залишає за собою право змінювати специфікації,
опції та кольори в будь-який час. Для більш детальної інформації зверніться до місцевого дилера чи перегляньте сайт www.peugeot.ua. Фотографії та ілюстрації в цій брошурі можуть
не передавати всю глибину та повноту кольору та відтінків.
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Ця брошура не є контрактною пропозицією чи пропозицією купівлі.
Деталі з цієї брошури заборонено використовувати без попереднього погодження з представниками Peugeot.

Інформація, що наведена в цій брошурі, вказана на час і дату, коли брошура готувалася
до друку. Деякі особливості автомобіля можуть бути недоступні в залежності від країни
чи пропонованої на місцевому ринку версії авто. Політикою компанії є безперервне
покращення продукту, тому компанія Peugeot залишає за собою право змінювати
специфікації, опції та кольори в будь-який час. Для більш детальної інформації зверніться
до місцевого дилера чи перегляньте сайт www.peugeot.ua. Фотографії та ілюстрації
в цій брошурі можуть не передавати всю глибину та повноту кольору та відтінків.

www.peugeot.ua

Контакти дилера

