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ELAMUSI

Visveiksmīgākais dizains visbiežāk mēdz būt arī
visvienkāršākais. Šis pamatprincips tika ņemts
vērā jau izstrādājot pirmās PEUGEOT 308 skices.

Kompaktā, dinamiskā un izskatīgā
PEUGEOT 308 hečbeka elegantā virsbūve
ar tīrajām līnijām norāda uz spēcīgu un
individuālu raksturu. Mūsdienīgo tehnoloģiju
spēcīgāku padara vissīkākajām detaļām
pievērstā uzmanība. Tas ir automobiļis, kur tā
vadītājs un tehnoloģijas kļūst par vienotumu.
Ambiciozais jaunais augstākās klases hečbeks
PEUGEOT 308 sola sniegt lielisku braukšanas
pieredzi un emocijas.

BAGĀTĪGAS
emocijAS





Drosmīgais un elegantais jaunais PEUGEOT
308 ir rūpīgi uzlabots, atverot tev pilnībā
jaunas dimensijas. Tīrs un dinamiku veicinošs
dizains, kuru vēl vairāk uzsver lielās riteņu
arkas. Sportiskie izliekumi, kas cieši aptver
mehāniskās komponentes, rada skaistu
pludlīniju virsbūvi, kā smalkie materiāli iekļauj
vismodernākos uzlabojumus.

TĪRS
DiZAiNS



Atbilstoši modernajiem estētikas kodiem
veidotais apgaismojums ir patiess tehnoloģijas
sasniegums. Full LED priekšējie lukturi* (31)
uzsver rūpīgi apstrādātās priekšējās hromētās
restes formu, piešķirot jaunajam PEUGEOT 308
saistošu ’’kaķa skatienu’’. Aizmugures lukturu
trīs LED nagi un sānu spoguļos integrētie LED
virziena lukturi vēl vairāk uzsver šī modeļa
tehnoloģisko un dinamisko būtību.
*100 % LED lukturi.

FULL LED 
TeHNoLoĢijA



Jaunais 308 ir ieguvis jauna tipa konstrukcijas
vadītāja vietu PEUGEOT i-Cockpit, kas
nodrošina jauna veida aizraujošu braukšanas
pieredzi. Vidus konsole ir ar tīru un,
minimālismā veidotu, elegantu dizainu, 9,7
collu skārienjutīgais ekrāns un vienīgais vadības
taustiņš ir guvis iedvesmu no augstākā līmeņa
Hi-Fi sistēmām.
Sēžoties pie stūres, tu uzreiz atklāsi, cik
ergonomiska ir šī vadītāja vieta. Salonā ar
spīdīgi melnajiem un hromētajiem rotājumiem
valda mājīga un smalka gaisotne.

PEUGEOT i-Cockpit





Ērtā redzamības augstumā esošais Head
Up Display tipa indikatoru bloks ļauj apskatīt
būtisku informāciju, nenolaižot skatu no ceļa.
Moderno, smalkā stilā veidoto, indikatoru
rādītāju oriģinālā dizaina ideja ir aizgūta
iedvesmojoties no pulksteņiem. Tahometrs ar
pretēja virziena skalu indikatoru bloku padara
glīti simetrisku. Modernais un ekskluzīvais
jaunais PEUGEOT 308 sola patīkamu un
intuitīvu braukšanas pieredzi.

PReciZiTĀTe
UN ReDZAmiBA





KLIMATA KONTROLE
No skārienjutīgā ekrāna var 
regulēt
klimata kontroli un ventilācijas
sistēmu.

VADĪŠANAS PALĪGI
No skārienjutīgā ekrāna var 
regulēt
dažādas vadītāja palīgsistēmas
(ātruma ierobežotājs, kruīza
kontrole, distances starp
automobiļiem rādītājs...), kas
vadīšanu padara vēl patīkamāku.

HI-FI
Jaunais PEUGEOT 308 braucējus
iepriecinās ar ļoti kvalitatīvo
Denon audio sistēmu, kurā 
ietilpst
8 skandas un basa skanda.
Augstāko tehnoloģiju stila skaņas
stipruma taustiņš vēl vairāk 
uzsver
vidus konsoles tīro dizainu.

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

IESTATĪJUMI
Visas skārienjutīgā ekrāna
funkcijas var iestatīt dažu 
sekunžu
laikā, tādēļ lietošana ir vēl
ergonomiskāka un ērtāka.

TĀLRUNIS
Bluetooth funkcija ļauj uz 
zvaniem
atbildēt droši un ērti. No ekrāna
var nonākt telefongrāmatā, var
arī zvanīt, izmantojot brīvroku
sistēmu, nenovēršot uzmanību 
no vadīšanas.

PEUGEOT CONNECT APPS
Braucienus vēl vairāk vienkāršot
palīdzēs dažādas papildu
lietotnes: Via Michelin satiksmes
informācija, tuvāko stāvvietu un
lētāko degvielas uzpildes staciju
informācija, laika ziņas vai jaunā
Coyote vadīšanas palīdzība.
Pateicoties MultiApps funkcijai, 
vienlaicīgi var
izmantot četras lietotnes*.Vidus konsoles augšpusē pilnībā integrētais

9,7 collu skārienjutīgais ekrāns funkcijas
padara ērti pieejamas - tavu pirkstu galu
attālumā. Jutīgie taustiņi un vairākas tiešās
izvēles iespējas ekrāna izmantošanu padara
vienkāršāku un atbilstošāku individuālajām
vajadzībām*.
*Drošības nolūkā iesakām ekrānu izmantot 
stāvēšanas laikā.

LieLS 
DAUDZFUNKcioNĀLAiS
eKRĀNS



Kerge, kompaktse ja turvalise uue PEUGEOT 308 veermiku 
juures on võetud kasutusele kõik Peugeot rikkalikud kogemused 
ja oskused selles vallas ning tulemuseks on esmaklassiline 
teelkäitumine. Spetsiifilise raamiga sõiduk on oluliselt kergem, 
tagades maksimaalse dünaamika ja manööverdatavuse. Sportliku 
sedaanina reageerib uus PEUGEOT 308 kiiresti oma juhi igale 
käsule. Elektriline roolivõimendi on sujuv ja täpne ning kurvide 
võtmine ülilihtne. Reisijate mugavuse eest hoolitseb ka vedrustus, 
esmaklassiline stabiilsus ja suurepärane heliisolatsioon. Iga sõit 
kujutab endast naudingut ja meelerahu pakkuvat elamust.

TAASAVASTA AUTOSÕIT

ATKLĀj jAUNA VeiDA

BRAUcieNU AR AUTo
Veidojot vieglo, kompakto un drošo jaunā PEUGEOT 308 šasiju,
izmantoja visu Peugeot bagātīgo pieredzi un prasmes šajā
nozarē, kā rezultāts ir pirmklasīga uzvedība uz ceļa. Automobilis
ar specifisko rāmi ir ievērojami vieglāks, nodrošinot maksimālu
dinamiku un manevrējamību. Kā sportisks hečbeks jaunais
PEUGEOT 308 ātri reaģē uz ikvienu sava vadītāja rīkojumu.
Elektriskais stūres pastiprinātājs ir precīzs, līkumu izgriešana ir
ļoti vienkārša. Par pasažieru komfortu rūpējas arī balstiekārta,
pirmklasīga stabilitāte un lieliska skaņas izolācija. Katrs brauciens ir
baudījumu un sirdsmieru sniedzoša pieredze.





Jau no jaunā PEUGEOT 308 radīšanas
sākuma stadijas tika pievērsta uzmanība
vides saudzēšanai un augstākā līmeņa
braukšanas īpašībām. Rūpīgā darba rezultāts
ir automobilis, kas ir veselus 140 kg vieglāks
par iepriekšējo. Pludlīniju virsbūve uzlabo
aerodinamiku un, pateicoties elektriskajam
stūres pastiprinātājam un jaunajam dzinēja
blokam, jaunā PEUGEOT 308 degvielas
patēriņš ir tikai 3,1 l/ 100km un CO2 izmeši
būs 82 g/ km*.
*Homologēšanā. Pieejams 2014. gada laikā.

TAUPĪGS 
UN PRAKTiSKS



Jaunais PEUGEOT 308 piedāvā bagātīgu aprīkojumu,
kā mērķis ir nodrošināt gan automobiļa, gan pasažieru
drošību - piemēram, Driver Assistance Pack, kurā
ietilpst aktīvā kruīza kontrole, brīdinātājs par iespējamo
sadursmi un automātiskā ārkārtas bremzēšana.
Jaunā PEUGEOT 308 aprīkojums ir kas vairāk par
vienkārši kaudzi tehnoloģiju. Jaunā koncepcija neko
nav atstājusi nejaušības ziņā. Papildus tiek piedāvāta
“aklās zonas” indikators*, automobiļa novietošanas
stāvēšanai palīdzība Park Assist* (2014. gadā),
braukšanas atpakaļgaitā kamera*, iedarbināšana bez
atslēgas (ADML)* un elektriskā stāvbremze*.
* Standarta vai papildu aprīkojumā atkarībā no versijas.

NeRAiZĒjieS



 

Jaunais PEUGEOT 308 ir ļoti ergonomisks.
Kompaktā virsbūve slēpj plašu salonu, kā
ikviens elements ir rūpīgi pārdomāts, lai
optimāli izmantotu telpu. Gan priekšējo,
gan aizmugures sēdekļu pasažieri jūtas ērti,
izbaudot apkārt esošo eleganci un mājīgumu.
Stikla panorāmas jumts salonu pārpludina ar
gaismu. Ja ir vēlēšanās, var izmantot stikla
jumta elektriski vadāmo pārsegu, kas aiztur
līdz 95% gaismas. Četrstūrainajā bagāžas
nodalījumā, kas nodrošina optimālu telpas
izmantojumu, ietilpst 470 litri (420 dm³ VDA),
un tas ir viens no lielākajiem savā klasē.

iPAŠi BRiŽi



Peugeot plašā klāstā piedāvā automobiļus
ar zemu CO2 izmešu daudzumu; vairāk nekā
pusei visā pasaulē pārdoto automobiļu šis
rādītājs ir zem 140 g/ km. Šāds rezultāts
sasniegts, balstoties uz jau sevi pierādījušam
tehnoloģijām, kā līderis ir Peugeot: ar kvēpu
daļiņu filtru saistītu FAP dīzeļa dzinēju (pirmo
reizi izmantoja 2000. gadā Peugeot 607), kas
šobrīd ir uzstādīts jau vairāk nekā 2,1 miljonam
automobiļu (filtrs atdala 99,99% kvēpu daļiņu);
kā arī izmantojot modernās tehnoloģijas: Stop
& Start, jaunākās paaudzes HDi dzinējus...

BlueHDi dzinēji

PEUGEOT308 būs pieejams ar jaunām 
tehnoloģijām, tai skaitā BlueHDi– ar šādu 
nosaukumu tiek marķēti Euro 6 dīzeļa dzinēji. 
Ekskluzīvā veidā savstarpēji apvienojot pēc 
izvēles katalīzes redukciju (SCR) un kvēpu daļiņu 
filtru ar papildvielu, BlueHDi tehnoloģija ļauj 
samazināt slāpekļa oksīda daudzumu par 90%, 
optimizēt CO2 izmešu daudzumu un degvielas 
patēriņu, kā arī izslēgt 99,9% kvēpu daļiņu. 
Vienas BlueHDi versijas CO2 izmešu daudzums 
ir zem 82* g/km.

PeUGeoT UN ViDe
Degvielas pateriaš l/100 km

Parnesumu karbaDzinejs Pilseta Uz šosejas Videjas 2CO  (g/100 km)

1.2 Pure Tech 82 Zs M5 6,3 4,2 14

1.2 Pure Tech 130 Zs S&S M6 5,7 3,8 4,5

5,0

104

1.2 Pure Tech 110 Zs S&S M5 5,8 3,9 4,6 105

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

1.6 BlueHDi 100 Zs S&S M5 4,3 3,2 3,6 94



BREMZĒŠANAS SISTĒMA UN ESP®

Sarežģītākās situācijās optimālu jaunā 
PEUGEOT 308 līdzsvaru palīdz nodrošināt rūpīga 
bremzēšanas sistēma, kas savstarpēji kombinē 
dažādas funkcijas:
• ESP® (elektroniskā stabilitātes programma/
dinamiskā stabilitātes programma) ar vilces
kontroli (ASR) iedarbojas uz bremzēm un
dzinēju, lai samazinātu riteņu slīdēšanu saķeres
zaudēšanas gadījumā.
• dinamiskā stabilitātes kontrole (CDS) pastāvīgi
salīdzina stūres sensora un sānu paātrinājuma
sensora sniegtos datus, lai identificētu
nepietiekošu vai pārmērīgu vadīšanu. Pēc
tam sistēma automobilim atjauno sākotnējo
trajektoriju (fizikas likumu robežās).

• riteņu pretbloķēšanas funkcija (ABS) automobiļa 
saķeres zaudēšanas gadījumā nodrošina kontroli 
pēkšņas bremzēšanas laikā.
• elektroniskais bremzēšanas spēka sadalītājs
(REF) vada katra riteņa bremzēšanu atsevišķi, lai
nodrošinātu efektivitāti, galvenokārt bremzējot
līkumos.
• ārkārtas bremzēšanas pastiprinātājs (AFU)
nepieciešamības gadījumā palielina bremžu
efektivitāti.
• riepu spiediena sensoru sistēma, kas identificē
problemātisko riepu un nosūta divu veidu
brīdinājumus: Attālinātais riepu spiediena
sensors ļauj identificēt riepas spiediena krišanos.

GUDRA VILCES KONTROLE
Šī inteliģentā vilces kontroles sistēma nozīmē
parasto riteņu pretslīdēšanas sistēmu ar papildus
funkciju. Sistēma palīdz identificēt situācijas ar
sliktu saķeri, kas varētu apgrūtināt automobiļa
iedarbināšanu un pārvietošanos pa ceļa segumu
ar ledu vai sniegu. Šādās situācijās inteliģentā
vilces kontrole aizstāj ASR funkciju, ierobežojot
riteņu slīdēšanu, lai nodrošinātu labāku vilces
spēku un trajektorijas ievērošanu.

LIELĀKA DROŠĪBA
PEUGEOT 308 piedāvā vairākus līdzekļus, lai
maksimāli aizsargātu tevi un tavus līdzbraucējus.
Papildus pirmklasīgai vadāmībai, frontālas un
sānu sadursmes gadījumos aizsardzību piedāvā
stiprināta un trieciena enerģiju izkliedējoša
virsbūves konstrukcija. To visu papildina gudri
stiprināšanas līdzekļi.

DROŠĪBAS SPILVENI
Jaunajā PEUGEOT 308 ir 6 drošības gaisa spilveni:
• 2 priekšējie drošības gaisa spilveni, kas aizsargā
vadītāja un blakussēdētāja galvu un krūškurvi
frontālās sadursmes gadījumā.
• 2 sānu drošības gaisa spilveni, kas aizsargā
vadītāju un blakussēdētāju sānu sadursmes
gadījumā.
• 2 drošības aizkari priekšā un aizmugurē, kas
aizsargā priekšā un aizmugurē sēdošo galvas.

PEUGEOT CONNECT SOS*
Peugeot ir vienkāršojis piezvanīšanu uz ārkārtas
tālruņa numuru Eiropā. Kad ikviena minūte ir
svarīga, vari paļauties uz PEUGEOT CONNECT
SOS* sistēmu.
Automātiska zvanīšana uz ārkārtas palīdzības
numuru: kad atveras drošības gaisa spilveni vai

aktivizējas pirotehniskās sistēmas, automātiski, 
bez vadītāja iejaukšanās, zvana uz ārkārtas 
palīdzības numuru. PEUGEOT SOS CONNECT* 
identificē automobiļa atrašanās vietu, sazinās 
ar automobilī esošajiem pa tālruni, un informē 
glābšanas dienestu. Tālruņa saruna var norisināties 
īpašnieka dzimtajā valodā. Manuāla zvanīšana uz 
ārkārtas numuru: ja automobiļa vadītājs ir kritiskas 
situācijas upuris vai liecinieks (slimības lēkme, 
savainojums), viņš var ātri sazināties ar PEUGEOT 
SOS CONNECT* pakalpojumu. Šim nolūkam viņam 
vienkārši 3 sekundes jātur nospiests taustiņš SOS 
uz instrumentu paneļa.

PEUGEOT SOS CONNECT* šobrīd ir pieejams 13
Eiropas valstīs (Francijā, Vācijā, Itālijā, Spānijā,
Portugālē, Beļģijā, Luksemburgā, Nīderlandē,
Šveicē, Austrijā, Lielbritānijā, Polijā un Dānijā).

* PEUGEOT CONNECT SOS pakalpojums
jaunajam PEUGEOT 308 ir pieejams ar
nosacījumu, ka tam piekrīt, pasūtot automobili,
un saskaņā ar pārdošanas pārstāvniecības
piedāvātajiem vispārējiem pakalpojuma lietošanas
nosacījumiem.

DRoŠiBA



01. 03.02.

05.

07. 09.

06.

08.

04.

01: Blanc Banquise
02: Gris Hurricane 
03: Gris Aluminium
04: Dark Blue
05: Noir Perla Nera

06: Gris Artense
07: Gris Platinum
08: Blanc Nacré 
09: Rouge Rubi

KRĀSAS



01: METAX audums, melns Mistral

02: METAX audums, melns Mistral, ar dekoratīvām nošuvēm

03: GALDO audums Guérande

04: MARSTON tekstils, melns Mistral

05: TEP/ Alcantra, melns Mistral

06:  da Club NAPPA, melns Mistral

07:  da Club NAPPA, Guérand

iNTeRjeRi



01.

01: 15’’ dekoratīvā disku uzlika AMBRE
02: 16’’ dekoratīvā disku uzlika CORAIL
03: 16” vieglmetāla disks QUARTZ
04: 16” vieglmetāla disks TOPAZE
05: 17” vieglmetāla disks RUBIS
06: 18” vieglmetāla disks SAPHIR

03.

05.

02.

04.

06.

DiSKi



01. 02. 03. 04.

05.

08.

06. 07. 09.

01: Pelēka cepure ar nagu no diviem 
materiāliem
02: Pildspalvas

03: Soma portatīvajam datoram
04: Mikrošķiedras drānas
05: Piezīmju blociņi: pelēks un tumši zils

06: Mobilā telefona rezerves akumulatori
07: USB zibatmiņas: zila 8 Gb un pelēka 4 Gb
08: Jaunā 308 atslēgu piekariņš
09: Optiskā bezvadu pele, ar litija akumulatoru

308 PRECES



LISAVARUSTUS

Izlemjot par labu Peugeot, jūsu rīcībā ir plašs pakalpojumu tīkls, kuru raksturo pilnīga pievēršanās
lietai, visu nepieciešamo iekārtu esamība un pakalpojumu neapstrīdama kvalitāte – tas viss jūsu
lielāka apmierinājuma nodrošināšanai. Jūs vienmēr varat būt drošs, ka kontaktējieties ar savas nozares
profesionāļiem, kas jūs uzklausīs, izpratīs jūsu vajadzības, un atradīs risinājumus. Peugeot ir viss, kas
nepieciešams, lai iegūtu uzticību un radītu pamatus ilgstošai sadarbībai.

Šajā katalogā ietvertā informācija un atainotās ilustrācijas balstās uz šīs brošūras sastādīšanas brīdī zināmajiem tehniskajiem datiem. Aprakstītais aprīkojums
atkarībā no modeļa versijas ir pieejams vai nu pamata vai papildu aprīkojumā. Ņemot vērā pastāvīgo Peugeot produktu attīstīšanas politiku, ir jābūt gatavam
tam, ka ražotājs jebkurā brīdī var mainīt ar saviem produktiem saistītos tehniskos datus, papildu aprīkojuma klāstu un piedāvāto krāsu gammu. Diemžēl
pašreizējās fotogrāfiju drukai izmantojamā tehnika neļauj pietiekami precīzi atainot krāsu toņus. Lai iegūtu jebkādus papildu precizējumus vai papildu
informāciju, gaidīsim jūs tuvākajā Peugeot tirdzniecības pārstāvniecībā. Šajā katalogā esošās informācijas reproducēšana bez Automobiles Peugeot atbilstoša
satura skaidras atļaujas ir aizliegta.1 

JŪSU SIRDSMIERA NODROŠIN ŠANAI
RAŽOT JA GARANTIJA
Papildus garantijai pret slēptajiem
defektiem, PEUGEOT automobiļiem
piešķir 3 gadu vai 100 000 kilometru
nobraukuma garantiju (izņ. izslēdzošo
nosacījumu gadījumā) pret visiem
ražošanas defektiem no jaunā
automobiļa nodošanas jums vai
jūsu pārstāvim datumam.

PEUGEOT ASSISTANCE –
PAKALPOJUMU TĪKLS
Ja, esot Eiropā, nonāc negaidītā
situācijā, 24 stundas diennaktī un 365
dienas gadā tev ir iespēja piezvanīt
Peugeot Assistance.

PEUGEOT KLIENTU LĪGUMI
Lai jūs varētu braukt ar mierīgu sirdi,
Peugeot papildus garantijai piedāvā
arī profilakses kopšanu un apkopi –
trīs unikālas un individuālas paketes,
lai jūs varētu braukt bez raizēm. No
klientu atbalsta līdz automobiļa
salabošanai iespējamo problēmu
gadījumā, no nodilušo detaļu
nomaiņas līdz apkopei. Jūs varat
izvēlēties tieši savam automobilim
nepieciešamās izdarāmās darbības.
Un tam vienmēr ir Peugeot garantija.

PEUGEOT ORIĢIN LO REZERVES
DAĻU PIED V JUMS
Kvalitāte, drošība un izturība- visas
mūsu piedāvātās Peugeot oriģinālās
rezerves daļas ir jūsu drošības
nodrošināšanai tiek pakļauta stingrai
kontrolei un pārbaudei. Peugeot
tīklam pievienojušos pārstāvniecību
piedāvātājām oriģinālajām rezerves
daļām tiek piemērota viena gada
garantija.

PEUGEOT – UZŅĒMĒJU RĪCĪB 
Peugeot nozīmē arī jaunu pieeju
pakalpojumu piedāvāšanā
uzņēmumiem ar autoparku.
Neatkarīgi no autoparka sastāva,
piedāvājam jums: autoparka
transportlīdzekļu piedāvājumu,
finanšu risinājumus, apkopi un
administrēšanu.
Papildu informācijas saņemšanai
gaidīsim jūs tuvākajā Peugeot
tirdzniecības pārstāvniecībā.

VĒL VAiRĀK PRieKA
PEUGEOT BUTIKS
Peugeot butikā atradīsit visu
nepieciešamo papildu aprīkojumu
un piederumus, kas ir izstrādāti īpaši
Peugeot. Piedāvājam jums arī 
plašu zīmola produktu klāstu, kas 
iepriecinās jūs pašus, bet būs arī labi 
piemēroti dāvanām.

PEUGEOT INTERNETS
Visu ar Peugeot saistīto informāciju
atradīsit internetā, mūsu mājas lapās:
www.peugeot.com
www.peugeot.lv

KLIENTA APMIERIN TĪBAS
MĒRĪŠANA
Uzņēmums TNS Emor var tev
piezvanīt pēc darbnīcas 
apmeklējuma.

Atbildot uz viņu uzdotajiem
jautājumiem, sniegsi savu ieguldījumu
Peugeot pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanā.

TiRDZNiecĪBAS UN APKoPeS
TĪKLS UN PAKALPojUmi

Virsbūves komplekts: spoileris, sānu kārbas, pamatnes spoileris.
Logo, sānu spoguļa korpusi, sānu uzlīmes, 16” un 17” diski.
Tirdzniecības pārstāvniecībā pieprasi arī salona interjera S sērijas 
preces.

PAPiLDAPRĪKojUmS

S SĒRijA

Jumta kaste
Velosipēda turētājs uz
piekabes āķa ar lodgalvu

Novietne zem bagāžas plaukta Bagāžas nodalījuma
pamatne ar iedalījumiem

Hromētas sānu līstes


