
PEUGEOT 308 GT / 308 SW GT



DINAMISKS UN 
SPĒCĪGS RAKSTURS

Veiksmīgā, ar lielisku dizainu un kvalitāti apveltītā, kā arī ar 
moderno i-Cockpit aprīkotā, Peugeot 308 saimei pievienojas 
divas dinamiskas GT versijas – hečbeks un universālis SW. 
Jaunās versijas ir lielisks piemērs tam, kā Peugeot ar saviem 
automobiļiem virzās uz luksusa automobiļu segmentiem.

Jaunās GT sērijas spēka agregāti ir 1,6L THP 205 Zs Start&Stop 
benzīna dzinējs, kas aprīkots ar 6-pakāpju mehānisko trans-

misiju un 2,0L BlueHDi 180 Zs dīzeļdzinējs, kas aprīkots ar 
6-pakāpju automātisko transmisiju. Šo automobiļu piedāvātais 
stils, ievērojamā veiktspēja un neaizmirstamā braukšanas 
pieredze vienaldzīgu neatstās nevienu vadītāju.

308 GT noteikti liks sarosīties auto faniem.



308 demonstrē savu beznosacījumu unikalitāti. Kā uzvarētājs tas piesaista visu 
skatienus. Ekskluzīvā Magnetic zilā krāsa harmonizē ar plūstošajām un spor-
tiskajām līnijām. Peugeot 308 GT, salīdzinot ar automobiļa standarta versiju, ir 
pazemināts klīrenss par 7 mm priekšējam tiltam un 10 mm pakaļējam tiltam.

Sliekšņu uzlikas vizuāli padara virsbūvi platāku. Uz 18 collu „Diamant” vieglmetā-
la diskiem ir uzstādītas Michelin Pilot Sport 3 riepas.

Visus apgaismes elementus veido LED gaismas. Virs priekšējā buferī izveidota-
jām papildu gaisa atverēm izvietotie pagrieziena lukturi padara Peugeot 308 GT 
dizainu vēl dinamiskāku.

PAŠPĀRLIECINĀTS 
UN SPORTISKS STILS



 

TĪRAS LĪNIJAS
308 GT ir aerodinamisks un ar ļoti tīru stilu. Spīdīgie, melnie sānu 
atpakaļskata spoguļi saplūst ar daļēji tonētajiem sānu logiem.

Markas logo „lauva”, salīdzinot ar standarta Peugeot 308 pārvieto-
ta no motora pārsega uz priekšējo aizsargresti. 

308 GT aizmuguri rotā spīdīgi melns difuzors un stilizētas, hromē-
tas atgāzu izplūdes sistēmas uzlikas.

GT logo novietots uz autpomobiļa priekšējās aizsargrestes, 
pakaļējām durvīm, kā arī priekšējiem spārniem.

308 GT salons ir plašs, pateicoties vienkāršajām un efektīvajām 
transformēšanas iespējām, un bagāžas nodalījums ir viens no 
plašākajiem savā kategorijā (1660 dm3 – VDA 214 – SW versijā 
ar Magic Flat funkciju).



PEUGEOT i-Cockpit, un ergonimiskā vadītāja pozīcija pie stūres kombinācijā ar stūres 
ratu, kas apvilkts ar perforētu ādu un GT logo sniedz jaunas, neaizmirstamas 

automobiļa vadīšanas emocijas.
 

Vadītāja acu augstumā esošais mērinstrumentu panelis, atverot durvis, vadītāju sveic 
ar GT sveicienu. Arī skārienjutīgajam ekrānam viduskonsolē ir jauns, sarkanas un mel-

nas** krāsas dizains, kuru nosaukums ir Redline.

Iespaidīgajā un kvalitatīvajā salonā ir radīta ekskluzīva gaisotne, ko veicina alumīnija 
sporta pedāļu uzlikas, nerūsējošā tērauda sliekšņu uzlikas, panorāmas jumts un antracī-

ta pelēka salona apdare.

Polsterējumus***, instrumentu paneli, durvju paneļus, pārnesumu sviras zonu un grīdas 
paklājus rotā sarkanas dekoratīvas uzšuves.

Braukšanas baudījumu vēl vairāk pastiprina Driver Sport Pack** aprīkojuma pakete. Šī 
ar vidus konsolē esošo taustiņu ’’Sport’’ aktivizējamā funkcija nodrošina dinamiskāku 

vadīšanu un veic zemāk minēto:

• Pastiprina dzinēja radīto troksni salonā
• Indikatoru apgaismojums instrumentu panelī tiek pārslēgts uz sarkanu

• Instrumentu panelī kļūst redzama momentānā motora jauda, griezes moments,
turbokompresora radītais gaisa spiedienu ieplūdestraktā, momentānais garenvirziena 

un sānu paātrinājums
• Tiek paātrināta stūres pastiprinātāja un akseleratora pedāļa reakcija

• Ātrāka automātiskās pārnesumkārbas reakcija un izmainīts pārnesumu pārslēgšanas 
algoritms

*Sīkāka informācija par ādas interjeru ir atrodama tehniskajos datos, kas ir pieejami tirdzniecības 
pārstāvniecībā vai mājas lapā www.peugeot.lv

**Standarta aprīkojumā.
***Puse TEP / Alcantara standarta aprīkojumā, Club Nappa āda* papildaprīkojumā.

INTENSĪVA 
BRAUKŠANAS PIEREDZE



GT ir šasija ar īpašiem iestatījumiem un jaudīgi, Euro 
6 normām atbilstoši, dzinēji. Piekare ir sportiska un 
vienlaicīgi ļoti ērta.

Peugeot inženieru veiktie automobiļa regulējumi, kā 
arī uzlabotā balstiekārta ir ļāvuši panākt vēl dinami-
skākas sajūtas vadot automobili.

DINAMISKĀS ĪPAŠĪBAS



DZINĒJI 308 GT ir pieejams ar diviem jauniem dzinējiem un atslēdzamu elektroniskās 
stabilitātes sistēmu (ESP): 1,6L THP 205 Zs S&S turbo benzīna dzinējs GT 205 
versijai un 2,0L BlueHDi 180 Zs dīzeļdzinējs GT 180 versijai.

 4 cilindru 1,6L THP 205 S&S benzīna dzinēja īpašības:

• Twin-Scroll tipa turbokompresors nodrošina labāku veiktspēju un 
  reakciju zemu motora apgriezienu diapazonā
• Benzīna tiešā iesmidzināšana nodrošina efektīvu degmaisījuma sagatavošanu
• Motora ieplūdes un izplūdes sadales vārpstas aprīkotas ar fāzu 
  regulēšanas mehānismu (VTi)
 • Stop & Start sistēma degvielas patēriņa un CO2 izmešu samazināšanai

4 cilindru 2,0L BlueHDi 180 dīzeļa dzinēja īpašības:

• Trešās paaudzes common-rail degvielas sistēma, kuras darba 
  spiediens var sasniegt 2000 bar.
• Jaunas formas degkamera, kas nodrošina labāku degmaisījuma 
  sagatavošanu un jaunas degvielas sprauslas ar 7 urbumu 
  smidzinātājiem
• Motora kompresijas pakāpe paaugstināta līdz 16,7:1
• Motora eļļošanu nodrošina Īpaša, zemas viskozitātes klases 
  motoreļļa (0W30)
• Jauns motora konstruktīvais izveidojums ir ļāvis padarīt motoru 
  par 7 kg vieglāku

1,6L THP 205 S&S

PĀRNESUMU KĀRBA  

MAKSIMĀLAIS GRIEZES MOMENTS 

GRIEZES MOMENTA PIEEJAMĪBA  

MASAS/ JAUDAS ATTIECĪBA 

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ PILSĒTĀ (l/ 100 km) (1)   
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UZ ŠOSEJAS (l/ 100 km) (1)  
VIDĒJAIS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ (l/ 100 km) (1)

CO2 (g/km)

BVM6

285 Nm

 

5,85 kg/ch*

7,4*/7,6**
4,6*/4,8**
5,6*/5,8**

130*/134**

2,0L BlueHDi 180

PĀRNESUMU KĀRBA

MAKSIMĀLAIS GRIEZES MOMENTS

GRIEZES MOMENTA PIEEJAMĪBA

MASAS/ JAUDAS ATTIECĪBA

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ PILSĒTĀ (l/ 100 km) (1)

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UZ ŠOSEJAS (l/ 100 km) (1)

VIDĒJAIS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ (l/ 100 km) (1)

CO2 (g/km)

EAT6

400 Nm

7,33 kg/ch*

4,7*/4,8**
3,5*/3,7**
4,0*/4,1**

103*/107**

 (1) Atbilstoši direktīvai 99/100/CE
*Hečbeks
**SW
BVM6: 6 pārnesumu manuālā pārnesumu kārba
EAT6: 6 pārnesumu automātiskā pārnesumu kārba (Efficient Automatic Transmission 6)
S&S: Stop & Start

1750 - 6000  apgr./min

2000 - 3750 apgr./min



EFEKTĪVA TEHNOLOĢIJA

Pilnie LED priekšējie lukturi

Automobiļa ārējā apgaismojuma iekārta ir izveidota izmantojot Full LED tehnoloģiju.
Gaismas diožu izvietojums lukturos nodrošina automobiļa atpazīstamību no attāluma.
Priekšējos lukturos kopumā izvietota 31 gaismas diode. Optika kopā ar priekšējo hromēto 
aizsargresti piešķir 308 GT aizraujošu kaķa skatienu.

EAT6 automātiskā pārnesumu kārba

Šīs pārnesumu kārbas Quickshift tehnoloģija nodrošina ātru pārnesumu pārslēgšanu, 
vienlaicīgi jaunās pārnesumu kārbas lietderības koeficients ir gandrīz tāds pats kā manuālajai 
pārnesumu kārbai, pateicoties:

• zemākajai iekšējai berzei
• hidromehāniskā transformatora darbībai
• ja nepieciešams, noslēdzamiem pārveidotājiem, kas novērš slīdēšanu.

Rezultātā CO2 izmešu daudzums ir par 5 g/km zemāks nekā versijai ar manuālo pārnesumu kārbu.



PRECĪZĀKA VADĪŠANA
308 GT braukšanas īpašības ir pirmklasīgas, ko nodrošina Izmainītie balstiekārtas 
regulējumi un uzlabotā bremžu sistēma.

308 GT ritošās daļas īpašības:

• McPherson priekšējā balstiekārta ar dzinējiem un modeļa īpatnībām atbilstošiem īpašiem iestatījumiem, 
  un atkarīgā pakaļējā balstiekārta
• Precīza vadāmība
• Balstiekārtas regulējumi kas samazinājuši nevēlamu nepietiekamu vai pārlieku pagriežamību
• Uzlabotas konstrukcijas amortizatori
• Priekšējā un pakaļējā balstiekārta ir par 10 - 20% stingrāka*, kas nodrošina ātrāku reakciju
• Adaptīvs elektriskais stūres pastiprinātājs, kā arī  Michelin Pilot Sport 3 riepas, kas nodrošina 
  ļoti labu saķeri ar ceļa segumu

*Atkarībā no versijas.

Bremžu sistēmas īpašības:

• Efektīva, precīza, ar paaugstinātu termonoturību
• Bremzēšanas spēka sadali nodrošina Bosch 9CE sistēma
• Priekšējais tilts - 330 mm diametra bremžu diski. Disku biezums 30 mm, 
  bremžu suporti ar 60 mm diametra virzuļiem
• Pakaļējais tilts - 308 GT - 268 mm diametra bremžu diski, 
  308 SW GT - 290 mm diametra bremžu diski
• Atslēdzama elektroniskās stabilitātes sistēmu (ESP)



VADĪŠANAS PALĪGI
308 GT piedāvā dažādas palīdzības sistēmas, kas palīdz 
vadīt automobili, kā arī ļauj šī automobiļa raksturu izmantot 
pilnā mērā.

Automobiļa priekšpusē esošais radars nodrošina papildus 
funkciju paketi, kura nosaukta par Driver Assistance Pack* 
paketē ietilpst trīs funkcijas:

• Aktīvā kruīza kontrole: kruīza kontrole saglabā un regulē 
braukšanas ātrumu automātiski, atbilstoši priekšā braucošā 
automobiļa kustības ātrumam. Šo funkciju vadītājs 
var izslēgt.
• Brīdinājums par sadursmes draudiem: vizuāls un skaņas 
brīdinājums, kas informē vadītāju par nepieciešamību 
bremzēt, lai izvairītos no sadursmes.

• Automātiska ārkārtas bremzēšana: preventīva, 
automātiska bremzēšana, lai izvairītos no sadursmes 
vai mazinātu tās sekas.

Aklās zonas novērošanas sistēmā* ietilpst sānu spogulī es-
ošais gaismas indikators, kas iedegas, lai brīdinātu vadītāju 
par aklajā zonā esošu transportlīdzekli.

Park Assist* ir sistēma, kas vadītājam palīdz novietot auto-
mobili stāvvietā. Sistēmai ir vairāki darbības režīmi, kurus
vadītājs var izvēlēties atkarībā no tā kādā veidā automobili 
ir nepieciešams stāvvietā novietot

* Papildaprīkojumā, vai nav pieejams – atkarībā no valsts.



INTERJERI* KRĀSAS

DISKI

*Sēdekļi ar ādas un citu materiālu apdari. 
Sīkāku informāciju saņemsi tirdzniecības 
pārstāvniecībā pieejemajos tehniskajos datos 
vai mājas lapā www.peugeot.lv.

18” vieglmetālaādiski DIAMANT

Gris Hurricane Blanc Nacré

Gris Artense Noir Perla Nera

Bleu Magnetic Rouge Rubi
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SAVIENOJUMS IR NODROŠINĀTS
308 GT telemātikas sistēmas funkcijas vadītājs kontrolē ar 9,7” 
skārienjutīga ekrāna starpniecību. 

Augstās izšķirtspējas skārienjutīgais ekrāns piedāvā dažādas 
iespējas multimediju, navigācijas, telefona un interneta 
izmantošanai.

Navigācija*
Intuitīvā ievades sistēma ļauj karti aplūkot lielā formātā un ērti 
veikt maršruta iestatījumus.

PEUGEOT Connect Apps*
PEUGEOT Connect Apps aplikācijas nodrošina vadītājam ērtu 
un ātru maršruta plānošanu. Pieslēdzot Peugeot Connect USB 

vadītājs var iegūt šādu noderīgu informāciju tiešsaistē:

• Satiksmes apstākļi ar lietotni „Coyote”
• Informāciju par brīvajām stāvvietām
• Degvielas cenas degvielas uzpildes stacijās
• Michelin tūrisma informācija
• Laika ziņas.

Drošības nolūkos augstākminētās funkcijas izmantojiet tikai 
stāvēšanas laikā.

*Atkarībā no valsts, šis pakalpojums ir vai nu papildu, vai standarta 
aprīkojumā, vai arī nav pieejams. Iepazīstieties ar vispārējiem nosacījumiem.

PEUGEOT ASSISTANCE – 

Peugeot Assistance.

garantija.

PEUGEOT BUTIKS

Peugeot.

PEUGEOT INTERNETS

www.peugeot.com
www.peugeot.lv

TIRDZNIECIBAS UN APKOPES 
TIKLS UN PAKALPOJUMI


