NOUL PEUGEOT 308

DESIGN
RAFINAT

Îndrăzneţ şi rafinat, PEUGEOT 308 adoptă o nouă imagine şi pășește
într-o nouă eră. Design-ul pur, plin de dinamism este evidenţiat de
arcadele ample ale roţilor și garda la sol coborâtă.
Liniile sportive se raliază mecanicii, definind o siluetă deosebită,
în care materialele vârf de gamă sunt combinate cu inovaţiile
de ultimă generaţie.

TEHNOLOGIA
FULL LED*
Adevărată caracteristică tehnologică, semnătura luminoasă,
deosebit de modernă, transcede principiile auto. În partea
frontală, farurile de tip Full LED* evidenţiază design-ul
sculptat al grilei cromate, conferind noului PEUGEOT 308
un aspect felin, deosebit de captivant.
Redesenând forma unor gheare, specifică Peugeot, stopurile
spate integrează de asemenea cea mai nouă tehnologie LED,
la fel ca şi semnalizatoarele integrate în oglinzi.
*100% diodă emiţătoare de lumină, standard în funcţie de versiune.

PEUGEOT i-Cockpit
Odată cu lansarea noului 308, Peugeot propune o nouă configuraţie a
instrumentelor şi comenzilor: Peugeot i-Cockpit a fost conceput pentru
a oferi noi senzaţii la volan, mult mai intense. Design-ul pur derivă din
eleganţa minimalistă a consolei centrale, touchscreen-ul * de 9.7” şi un
singur buton central inspirat din domeniul Hi-Fi vârf de gamă.
Instalat confortabil la volan, conducătorul auto va descoperi ergonomia
deosebit de intuitivă a instrumentelor şi comenzilor. Habitaclul combină
notele de negru lucios şi crom satinat, pentru a crea o ambianţă
rafinată şi protectoare.
* Disponibil in functie de versiune.

ECRAN MULTIFUNCŢIONAL GENEROS
Printr-o simplă atingere a touchscreen-ului* de 9.7”, perfect integrat în partea superioară a consolei centrale,
puteţi accesa toate funcţiile autovehiculului. Deosebit de ușor de utilizat graţie butoanelor digitale, precum şi
numeroaselor taste de comandă rapidă, ecranul poate fi personalizat după dorintele utilizatorului.
*Pentru o mai mare siguranţă, se recomandă utilizarea touchscreen-ului atunci când autovehiculul este staţionat.

AER CONDIŢIONAT
Puteţi regla aerul condiţionat şi sistemul
de ventilaţie direct de pe touchscreen.

SISTEME DE ASISTENŢĂ A
ȘOFERULUI
Pentru un confort sporit la volan, puteţi seta
direct de pe touchscreen diferitele sisteme
de asistenţă la condus (limitatorul de viteză,
regulatorul de viteză, alertă distanţă).

HI-FI**
Noul PEUGEOT 308 a apelat la Denon
pentru a oferi un sunet de înaltă fidelitate,

optând pentru 8 difuzoare şi un subwoofer.
Inspirat din lumea HI-Fi, butonul impunător
sporeşte rafinamentul consolei centrale.

NAVIGAŢIE*
Cu ajutorul sistemului de navigaţie deosebit
de intuitiv, puteţi consulta diferite hărţi*
în format mare şi opta pentru configurarea
simplă a traseului*.

CONFIGURAŢIE
Toate funcţiile touchscreen-ului pot fi setate
în doar câteva secunde pentru o utilizare
ergonomică şi intuitivă.

TELEFON***
Graţie funcţiei Bluetooth, puteţi prelua
apelurile în deplină siguranţă. Ecranul central
facilitează accesul la agenda telefonică şi
comunicarea hands-free, pentru ca șoferul săși poată vedea liniștit de drum. Perfect integrat
în partea de sus a consolei centrale,
touchscreen-ul de 9.7” asigură accesul la
diverse funcţii, prin simpla apăsare. Butoanele
digitale şi numeroasele comenzi rapide
garantează o utilizare facilă şi personalizabilă.*
*Opţional în funcţie de echipare.
**Opţional.
***Standard sau opţional în funcţie de versiune.

ADMIRAŢI PEISAJUL
Luminos, compact şi sigur, noul PEUGEOT 308 a beneficiat de întreaga expertiză
Peugeot în materie de suspensii, garantând o ţinută de drum exemplară. Şasiul
special a permis o reducere considerabilă a greutăţii, oferind maxim de dinamism
şi manevrabilitate.
Hatchback sportiv, noul PEUGEOT 308 răspunde la cea mai mică acţiune a
conducătorului auto. Direcţia asistată electric este lină şi precisă, fiind extrem
de uşor de utilizat chiar și pe traseele cu multe viraje. Confortul la bord este
garantat de sistemul special de suspensii și anvelope, ţinuta de drum exemplară
şi o insonorizare excepţională. Fiecare călătorie devine o adevărată plăcere.

SIMPLU,
MINIMALIST,
DAR UTIL

Încă din faza de proiectare, noul PEUGEOT 308 a fost conceput
pentru a îmbina performanţa în materie de mediu cu senzaţiile
la volan. Un efort asiduu a fost depus pentru a reduce greutatea
autovehiculului cu 140 kg, comparativ cu versiunea precedentă.
Silueta a fost optimizată pentru a oferi cele mai bune
caracteristici aerodinamice, în timp ce direcţia asistată
electric alături de noile motorizări garantează o reducere
a consumului de carburant.

CĂLĂTORIŢI
LINIŞTIŢI
Noul PEUGEOT 308 oferă o gamă de echipamente ce sporesc siguranţa autovehiculului
şi a pasagerilor săi, printre care: pachetul de asistenţă a șoferului** care include funcţia
de reglare a trenului de rulare (DCC), sistemul de alertă risc de coliziune şi sistemul autonom
de frânare de urgenţă pentru reducerea vitezei cu maxim 20 km/h faţă de viteza iniţială.
Echipamentele noului PEUGEOT 308 nu reprezintă pur și simplu combinarea mai
multor tehnologii, ci alegerea cu grija a fiecărui detaliu. Echipamentele sunt
completate de: sistemul de supraveghere a unghiului mort*, funcţia de asistenţă
la parcare* (urmează să fie lansată în decursul anului 2014), camera video pentru
marşarier*, funcţia de acces/demaraj hands-free* şi frâna de parcare electrică*.
*Opţional sau standard în funcţie de versiune.
**În funcţie de ţară.

PEUGEOT ŞI MEDIUL
Peugeot propune o ofertă generoasă de vehicule cu emisii
poluante scăzute; peste jumătate din vânzările la nivel mondial
includ vehicule cu emisii sub 140 g de CO2/km. Această
performanţă are la bază atât tehnologiile deja consacrate,
specifice mărcii Peugeot: motorul diesel echipat cu filtru de
particule (lansat în anul 2000 pe modelul 607) ce echipează
peste 2,1 milioane de vehicule şi reuşeşte reducerea cu
99,99% a emisiilor de particule, cât şi tehnologii speciale
precum: sistemul Stop&Start, dezvoltarea unei noi generaţii
de motoare HDi.

HDi FAP
Tehnologia HDi este completată de un sistem
de depoluare extrem de performant: filtrul
de particule (FAP). FAP este un dispozitiv
de auto-curăţare, ce tratează emisiile rezultate
în urma combustiei carburantului în motor.
Filtrul elimină practic toate particulele emise
de motoarele diesel, indiferent de mărime,
ceea ce rămâne fiind aproape incomensurabil
(0,004g/km). Această tehnologie face ca
motorizările diesel să fie extrem de prietenoase
cu mediul.

Consum standardizat l/100 km
Cutie viteze

Urban

Extraurban

Mixt

CO2 (g/100 km)

1,2 l VTi 82 CP

Manuală 5 trepte

6,3

4,2

5

114

1,6 THP 125 CP

Manuală 6 trepte

7,9

4,6

5,8

134

1,6 THP 155 CP

Manuală 6 trepte

7,9

4,6

5,8

134

1,6 HDi FAP 92 CP

Manuală 5 trepte

4,5

3,4

3,8

99

1,6 e-HDi FAP 115 CP

Manuală 6 trepte

4,4

3,5

3,8

100

SIGURANŢĂ
SISTEMUL DE FRÂNARE ŞI ESP-UL®

SISTEMUL INTELIGENT DE CONTROL AL TRACŢIUNII

Pentru a asigura un echilibru perfect şi un confort optim la
volan în orice situaţie, noul PEUGEOT 308 oferă un sistem
complet de frânare ce combină mai multe funcţii:

Sistemul inteligent de control al tracţiunii optimizează
controlul convenţional al acesteia. Depistează suprafeţele
cu aderenţă slabă, care ar putea afecta autovehiculul pe
traseele acoperite cu zăpadă sau polei. În aceste situaţii,
sistemul inteligent de control al tracţiunii preia funcţiile
ASR-ului, reducând patinarea roţilor și favorizând astfel
tracţiunea şi menţinerea traiectoriei.

• ESP (programul electronic de stabilitate) asociat
sistemului ASR (controlul acceleraţiei la derapare)
intervine la sistemul de frânare şi la controlul motorului
pentru a preveni deraparea roţilor atunci când nu există
aderenţă.
• CDS (controlul dinamic al stabilităţii) compară în
permanenţă informaţiile transmise de către senzorul de
volan şi senzorul de rotaţie, pentru a detecta orice
tendinţă de subvirare sau de supravirare. Cu alte cuvinte
replasează noul 308, în limita legilor fizicii, pe traiectoria
iniţială.
• Sistemul de anti-blocare roţi (ABS) permite
monitorizarea traiectoriei, evitând blocarea roţilor în
cazul frânării de urgenţă.
• Sistemul de repartiţie electronică a frânării (REF)
distribuie frânarea pe fiecare roată pentru o eficienţă
mai bună, mai ales pe viraje.
• Asistenţă la frânarea de urgenţă (AFU) măreşte eficienţa
frânării atunci când este cazul.
• Sistemul de detectare presiune scăzută pneuri identifică
roata cu probleme și emite două alerte: presiune
scăzută sau pană.

SIGURANŢĂ SPORITĂ
În concordanţă cu filosofia noului PEUGEOT 308, o gamă
largă de echipamente sporesc siguranţa. Pe lângă ţinuta
de drum de înalt nivel, structura sa extrem de bine
dimensionată contribuie la diminuarea şi absorbţia energiei
disipate în urma unui impact frontal sau lateral, la care
se adaugă sistemele de reţinere deosebit de inteligente.

AIRBAG-URI
Noul PEUGEOT 308 vine echipat cu 6 airbag-uri:
• 2 airbag-uri frontale pentru protecţia capului şi toracelui
conducătorului auto şi a pasagerului, în situaţia unui
impact frontal;
• 2 airbag-uri laterale pentru a proteja conducătorul auto
şi pasagerul din faţă în situaţia unui impact lateral;
• 2 airbag-uri faţă şi spate de tip cortină pentru protecţia
capului pasagerilor din faţă şi din spate.

CULORI

01: Alb Bianca
02: Negru Pearl
03: Gri Hurricane
04: Rich Oak
05: Albastru Ink

01.
02.

03.

04.

06: Gri Aluminiu
07: Gri Artense
08: Roşu Ruby
09: Gri Moka
10: Alb Perlat

05.
06.

07.
08.

09.
10.

01: Material Textil Mistral Black METAX

02: Material Textil Mistral Black METAX şi cusături aparente

03: Material textil GALDO guérande

04: Ţesătură Mistral Black MARSTON

05: Tapiţerie Mistral Black mixtă PVC/Alcantara

06: Tapiţerie Piele Mistral Black NAPPA Club

07: Piele Guérande NAPPA Club

*În funcţie de ţară

TAPIŢERII*

ROŢI*
01: Capace roţi AMBER pe 15”
02: Capace roţi CORAL pe 16”
03: Jante aliaj QUARTZ pe 16”
04: Jante aliaj diamond TOPAZ pe 16”
05: Jante aliaj diamond RUBY pe 17”
06: Jante aliaj diamond SAPPHIRE pe 18”
*În funcţie de ţară.
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