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Lielisku dizainu var atpazīt pēc 
skaidrām līnijām. Mūsdienīgais 
PEUGEOT 308 SW ar eleganto 
universāļa virsbūvi rada efektīvu un 
vieglu iespaidu.

Pateicoties mūsdienīgajām 
tehnoloģijām un vieglākajiem 
materiāliem, šis modelis uzstāda 
jaunus CO2 izmešu un degvielas 
patēriņa* standartus savā klasē.

Plašajam, komfortablajam un 
praktiskajam universāļa modelim 
ir daudz, ko piedāvāt. Lielais un 
funkcionālais bagāžas nodalījums 

ir ļoti praktisks, pateicoties Magic 
Flat aizmugures sēdeklim, kuru 
nolaist var vienā mirklī un iegūt 
pilnīgi līdzenu bagāžas nodalījum a 
grīdu. Sīkākajām detalām pievērstā 
uzmanība, praktiskums, kā arī 
intuitīvā un tehniskā vadītāja vieta 
ikvienu braucienu ar PEUGEOT 308 
SW padara par īpašu pieredzi. Šis ir 
patiess mākslas darbs, kurā dizains 
un inovācijas kļūst par emocijām.

*Vidējais degvielas patēriņš (3,2) - 5,6 l/ 100 km,

CO2 izmeši 85-129 g/km.

MAINI

PERSPEKTIVU



LABA
FORMA

Jaunais pludlīniju PEUGEOT 308
SW ar tīrām un nospriegotajām
līnijām ir pīevilcīgs, un nemaz
neslēpj savu dabisko eleganci.
Drosmīgais un izturētais modelis 
ar lepnumu demonstrē savu 
sportisko figūru. Lielie logi vēl 
vairāk uzsver 308 SW 

dinamismu un atklāj
komfortablo un praktisko salonu.
Jaunais PEUGEOT 308 SW ar
līniju precizitāti, augstākajām
tehnoloģijām un smalkiem
materiāliem jau zina, kā tevi
apburt.



PATIESA
ELEGANCE

Jaunais PEUGEOT 308 SW ir 
zems, skaists un sportisks 
modelis ar ietilpīgu univerāla 
virsbūvi. Aizmugures paceļamās 
durvis, dizainiski atgādina 
piramīdu, un lielās riteņu 
arkas uzsver 308 SW raksturu, 
kā arī uzlabo stabilitāti un 

aerodinamiku. Apbrīno jaunā 
308 SW skaistās formas 
aizmugures lukturus, kas ir 
patiesi “tehnoloģiskie 
dārgakmeņi”. Šikie jaunākās 
paaudzes LED lukturi precīzi 
seko automobiļa izliekumiem.



Jaunais PEUGEOT 308 SW nāks 
pretim visām tavām vēlmēm. Salons 
ir funkcionāls, efektīvs un lietotājam 
draudzīgs: pārveido automobiļa 
interjeru atbilstoši savām vēlmēm 
un parūpējies par savu pasažieru 
komfortu, piedāvājot viņiem daudz 
telpas. Pateicoties Magic Flat 
aizmugures sēdeklim, kuru var nolaist 

ar vienu vienkāršu kustību - pietiek 
ar vienu sekundi, lai iegūtu pilnībā 
līdzenu grīdu, kas optimizē bagāžas 
nodalījuma apjomu un vienkāršo 
priekšmetu iekraušanu.

Ietilpīgais avangardiskā dizaina 
jaunais PEUGEOT 308 SW ievērojami 
mainīs tavu ikdienu.SLAVINAJUMS                        

VIENKARŠUMAM



4585 mm garā, 1804 mm platā
un 1471 mm augstā jaunā
PEUGEOT 308 SW izmēri ir ideāli
piemēroti universāļa modeļu
klientu vajadzībām, galvenokārt
jau attiecībā uz salonu un bagāžas
nodalījumu. Daudzās praktiskās
novietnes zem bagāžas nodalījuma
grīdas palielina jaunā PEUGEOT
308 SW bagāžas nodalījuma
apjomu līdz 610 dm3 (VDA 210
jeb 660 litri ūdens), kas ir viens

no lielākajiem rādītājiem šajā
klasē. Pateicoties vienkāršajai
formai un viena līmeņa grīdai,
transportlīdzeklī ietilpst 1660 dm3
(VDA 214), un tas pielāgosies
visām tavām vajadzībām. Pie
hromētajām sliedēm* esošie
rūpīgi apstrādātie āķi* ļauj ērti
izvietot un nostiprināt bagāžas
nodalījumā esošos priekšmetus.

* Standarta vai papildaprīkojumā atkarībā no
versijas

SPEJA PIELAGOTIES



Rūpīgi apstrādātā priekšpuse ar 
priekšējo resti un kaķa skatienu 
ir brīnumaini skaista un spēcīga. 
Priekšējie lukturi ar Full LED* 
tehnoloģiju uzticīgi seko jaunā 
PEUGEOT 308 SW straujajai 
līnijai. Šādiem lukturiem ir grezns 
un skatienu piesaistošs iespaids, 

vienlaicīgi tie ir energoefektīvi. 
Sānu spogujos iestrādātie 
dublējošie virziena lukturi, kas 
palielina drošību, līdzīgi kā 
aizmugures lukturi ir ar LED 
tehnoloģiju.

*100 % LED lukturi.

FULL LED
TEHNOLOGIJA*



Jaunā 308 SW īpašniekiem ir iespēja 
izbaudīt vadītāja vietu ar Peugeot 
moderno konstrukciju PEUGEOT 
i-Cockpit*, kas ir radīta, lai piedāvātu 
jaunu un aizraujošu braukšanas 
pieredzi. Vidus konsole ir ar tīru un 
minimālistiski elegantu dizainu, 9,7 
collu skārienjutīgo ekrānu un vienīgo 
vadības taustiņu ir iedvesmojušas 

augstākā līmeņa Hi-Fi sistēmas. 
Sēžoties pie stūres, tu uzreiz atklāsi, 
cik ergonomiska ir šī vadītāja vieta. 
Salonā ar spīdīgi melnajiem un 
hromētajiem rotājumiem valda mājīga 
un smalka gaisotne.

* 29. Starptautiskajā Autofestivālā ieguva godalgu par 2013. 
gada visskaistāko interjeru.

PEUGEOT

i-Cockpit



LIELS DAUDZFUNKCIONALAIS

EKRANS
Pilnībā vidus konsoles augšpusē integrētais 
9,7 collu skārienjutīgais ekrāns lauj 
pārvaldīt funkcijas ar vieglu rokas pirkstu 
galu pieskārienu. Jutīgie taustiņi un vairākas 
tiešās izvēles iespējas ekrāna izmantošanu 
padara vienkāršāku un atbilstošāku 
individuālajām vajadzībām*.

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, palīdzība automobiļa 
novietošanai Park Assist, kustības 
uzsākšanas nogāzē palīdzība Hill Assist...), 
kas vadīšanu padara vēl patīkamāku.

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

NAVIGACIJA
Intuitīvā ievades sistēma ļauj karti attēlot 
lielā formātā, kā arī ērti veikt maršruta 
iestatījumus*. 

IESTATĪJUMI
Visas skārienjutīgā ekrāna funkcijas var 
iestatīt dažu sekunžu laikā*, lietošanu 
padarot vēl ergonomiskāku un intuitīvāku.

TALRUNIS
Bluetooth funkcija ļauj uz zvaniem atbildēt 
droši un ērti. No centrālā ekrāna var piekļūt 
kontaktiem un izmantot brīvroku sistēmu, 
vienlaicīgi pilnībā pievēršoties vadīšanai.

PEUGEOT CONNECT APPS**
Īpaši izmantošanai automobilī izveidotas 
lietotnes, kas savstarpēji kombinē šādas 
īpašības:
• Ergonomika, drošība un lietošanas   
   vienkāršība, pateicoties automobilī  
   esošajam lielajam skārienjutīgajam  
   ekrānam.
• Brīvība: pakalpojumu var izmantot arī citās 
  valstīs***.
• Viedums: ikviena lietotne analizē  no 
  automobiļa saņemto informāciju, 

  piemēram, nobraukumu, GPS datus… 
  andmeid…
• Vienkāršība: lietotņu atainošanai uz ekrāna 
  pietiek pievienot interneta modemu.
• Integritāte: ikvienā lietotnē ar vienu pogas  
  piespiedienu var uzsākt ceļa norādes uz 
  izvēlēto galamērķi vai zvanīt pa tālruni****.

* Drošības interesēs ekrānu izmanto tikai stāvēšanas laikā.
** Atkarībā no valsts un aprīkojuma līmeņa, šis pakalpojums ir vai 
   nu papild- vai standarta aprīkojumā, vai arī nav pieejams.
*** Pakalpojuma vispārējos nosacījumos aprakstīto tehnisko un 
      ģeogrāfisko iespēju robežās.
**** Ar nosacījumu, ka klienta tālrunis ir savienots ar sistēmu, 
      izmantojot Bluetooth.



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

PAST VĪGS SAVIENOJUMS 
STARP TAVU AUTOMOBILI, 
TEVI UN  RĒJO PASAULI.

Ceļojuma laikā un pēc tā Peugeot 
Connect piedāvā vairākus 
pakalpojumus, padarot braucienus 
vienkāršākus, drošākus un tavām 
vajadzībām atbilstošākus.

Peugeot Connect Apps lietotnes, kas 
izveidotas lietošanai automobilī, ļauj 
izpildīt vairākas vēlmes, kas rodas 
brauciena laikā.

Beidzoties ceļojumam, vari viedtālrunī 
izmantot savam PEUGEOT 
pievienotās modernās lietotnes, 
piemēram, Link MyPeugeot* vai Scan 
MyPeugeot*.

PEUGEOT 

CONNECT

PEUGEOT CONNECT APPS**
Peugeot Connect Apps lietotnes ir ļoti vienkārši izmantojamas: 
pietiek interneta modemu ievietot USB ligzdā, un lietotnes 
parādās uz skārienjutīgā ekrāna. Drošības interesēs ekrānu 
izmanto tikai stāvēšanas laikā.

COYOTE SERIES
Ceļā radušos šķēršļu novēršanai un informēšanai 
par tiem. Coyote ļauj reālajā laikā nosūtīt 
brīdinājumus par bīstamām zonām un 
traucējumiem. Tavi braucieni kļūs vēl bezrūpīgāki! 

DEGVIELA
Degvielas lietotne ļauj ietaupīt naudu par degvielu, 
informējot tevi par vislētākajām degvielas uzpildes 
stacijām, neatkarīgi no tā, kādu degvielu izmanto. 

STAVVIETA
Automobiļa stāvvietas lietotne “Stāvvieta” palīdz 
atrast autostāvvietu, redzēt, vai tur ir brīvas vietas 
un ļaut sevi uz turieni vadīt, lai netērētu laiku, 
meklējot brīvu stāvvietu.

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

Pēc katra brauciena vari saglabāt savienojumu ar savu 
automobili, izmantojot Peugeot Connect sistēmu, kā arī 
izmantot jaunas lietotnes savā viedtālrunī:

LIETOTNE «LINK MYPEUGEOT*»
Šī lietotne tavā viedtālrunī izmanto informāciju no automobiļa 
(atrašanās vieta, nobraukums, degvielas patēriņš, indikatoru 
iedegšanās...), lai piedāvātu šādus pakalpojumus:
• Apkope un brīdinājumi: atgādinājums par nākamo apkopi.
• Find My Car (Atrodi manu automobili): ļauj atrast stāvēšanai 
novietota automobiļa atrašanās vietu.
• Last Mile Guidance (Navigācijas turpināšana): pēc 
automobiļa novietošanas stāvēšanai, savu ceļu vari turpināt 
kājām (nepieciešams, lai būtu navigācijas ierīce).
• Braukšanas apjoms: pārbaudi divu ceļu degvielas līmeni un 
braukšanas apjomu.
• Ceļa statistika: nonākot galamērķi, vari iepazīties ar pēdējā 
maršruta svarīgajiem datiem: ilgums, vidējais degvielas 
patēriņš, nobrauktā distance.

LIETOTNE « SCAN MYPEUGEOT* »
Tev ir jautājumi par aprīkojumu? Parādi to savam telefonam, 
un Scan MyPeugeot tavā telefonā atradīs atbilstošo vietu 
lietošanas pamācībā. Sīkāk iepazīties ar visām šīm lietotnēm 
var gan PC, gan viedtālrunī izmantojamajā MyPeugeot 
personalizētajā klientu vidē.

* Pieejams 2014. gada laikā, priekšnoteikums ir savienojama viedtālruņa 
esamība.
** Atkarībā no valsts un aprīkojuma līmeņa, šis pakalpojums ir vai nu 
papild- vai standarta aprīkojumā, vai arī nav pieejams.

MICHELIN TRAFIC
Iegūt pareizo informāciju pareizajā vietā un īstajā 
laikā: Lietotne MICHELIN Trafic ir tavs labākais 
sabiedrotais sastrēgumu gadījumā!

TALRUŅU KATALOGS
Atrodi privātpersonu vai uzņēmumu neatkarīgi no 
tā, kur atrodies (Francijā). 

MYPEUGEOT
Lietotne MY PEUGEOT sniegs tev visu 
nepieciešamo informāciju par tavu automobili. 
Lietotne arī radīs tiešu un mūsdienīgu saikni starp 
vadītāju un ražotāju.

TRIPADVISOR
Lietotne ar viedokļiem un padomiem par visām 
pasaules viesnīcām, restorāniem un tūrisma ob-
jektiem.



Jaunais PEUGEOT 308 ātri reaģē uz 
ikvienu sava vadītāja rīkojumu.

Sēsties pie kompaktās stūres, un 
atklāj apkārt esošo ergonomiku. 
Par pasažieru labsajūtu rūpējas 
komfortablā piekare, pirmklasīgā 
stabilitāte un lieliskā skaņas 
izolācija. Jau pēc pirmā stūres 
pagrieziena jutīsies kā sedanā. 
Vadības ierīces ir intuitīvi izvietotas, 
un stūres precīzais darbs nodrošina 
drošu, taču vienlaicīgi arī dinamisku 
uzvedību uz ceļa. Daudzi vadītāja 
palīgi, piemēram, ESP, aklā leņķa 

novērošanas sistēma, brīdinājums 
par sadursmi (ARC) un automātiskā 
ārkārtas bremzēšana rūpējas gan 
par automobiļa, gan pasažieru 
drošību. Jaunais PEUGEOT 308 
SW neko neatstāj nejaušības ziņā, 
un vadības vienkāršošanai piedāvā 
sistēmas Park Assist* un Hill Assist*, 
atpakaļgaitas kameru un elektrisko 
stāvbremzi.
* Papildus vai standarta aprīkojumā atkarībā no versijas.

BEZRUPIGS

BRAUCIENS



GABALINŠ
VISUMA

Ielaid gaismu savā skaistajā, jaunajā 
PEUGEOT 308 SW!
Kopā ar stikla panorāmas jumtu* ir 
1,69 m2 stikla virsmas, rezultāts ir 
patīkama plašuma sajūta un 
komforts. Jaunajā PEUGEOT 308 
SW vari kopā ar saviem pasažieriem 
izbaudīt relaksējošu atmosfēru, ko 
piedāvā patīkamais gaišums un ļoti 

kvalitatīvā iekšējā apdare. Tavi 
braucieni vairs nekad nebūs tādi kā 
agrāk; tagad tev ietvers dabīga gaisma 
un skaistas melodijas, kas skanēs no 
astoņām skandām un basa skandas* 
Denon Hi-Fi sistēmā.

* Papildu aprīkojumā atkarībā no versijas.



ATKLAJ JAUNA LIMENA
Zemais, elegantais un sportiskais, un 
vielaikus ietilpīgais universāla modelis 
ļauj tev atkal atklāt, cik ļoti baudāms var 
būt brauciens automobilī. Dinamiskākā 
braukšanas stila godātājiem Driver Sport 
Pack aprīkojuma pakete tiek piedāvāta 
papildaprīkojumā. Ar vidus konsolē 
esošo «Sport» taustiņu ieslēdzamā 
sistēma ļauj mainīt konkrētus 
parametrus, lai braukšanas baudījums 
būtu spēcīgāks, un maņām tiktu 
piedāvāts asāks piedzīvojums: stūres 
pastiprinātāja un gāzes pedāļa darbs 
ir jutīgāks, dzinēja skaņa ir spēcīgāka 
un sportiskāka, indikatoru bloka 

apgaismojums mainās pret sarkanu, 
un uz ekrāna tiek atainota ar dinamisku 
vadību saistīta informācija (jauda, 
turbo spiediens, gareniskais un sānu 
paātrinājums).

Jaunā 6 pārnesumu EAT6 (Efficient 
Automatic Transmission 6) automātiskā 
pārnesumu kārba piedāvā Quickshift 
pārnesumu maiņas tehnoloģiju, kas 
nodrošina ātrāku, līdzenāku un ērtāku 
pārnesumu maiņu. Šī pārnesumu kārba 
arī ļauj ievērojami samazināt CO2 
izmešus, kas, salīdzinājumā ar manuālās 
pārnesumu kārbas versiju, ir par 5 g/ km 
zemāki (ar ISO riepām).



JAUNAIS PureTech TRĪS CILINDRU

TURBO BENZĪNA DZINĒJS

Elastīgais, kompaktais, vidi saudzējošais un jaudīgais 
dzinējs ir ļoti efektīvs un piedāvā augstākā līmeņa 
tehnoloģiju. Šis spēka avots savas vislabākās īpašības 
parāda jau zemu apgriezienu laikā, lieliska ir arī zemu 
apgriezienu/ jaudas attiecība. Kompaktie izmēri, 
vieglākais svars un moderni materiāli ar zemu berzi 
sniedz savu ieguldījumu veiktspējas un ekonomijas 
nodrošināšanā, turklāt nekaitējot darbdrošībai un 
izturībai. Nesamazinot jaudu, iepriekš minētiem 
tehnoloģiskie uzlabojumi ļauj samazināt degvielas 
patēriņu un CO2 izmešus par 21%

BlueHDi TEHNOLOĢIJA

BlueHDi ir Peugeot’ Euro 6 dīzeļa dzinēju 
nosaukums. Šī tehnoloģija ļauj ievērojami 
samazināt slāpekļa oksīda daudzumu (vairāk 
nekā 90%), optimizēt CO2 izmešu daudzumu 
un degvielas patēriņu, kā arī izslēgt 99,9% 
kvēpu daļiņu.

DZINEJI

 

(vidējais degvielas patēriņš 4,7 - 5,2 l/100 km, CO2 109 - 119 g/km) (vidējais degvielas patēriņš 3,2 - 4,2 l/100 km, CO2 85 - 111 g/km)

*Dzinēji, kas pirmo reizi tiek izmantoti 308 SW automobilī.
**Jaunā 6 pārnesumu EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6) automātiskā 
pārnesumu kārba piedāvā Quickshift pārnesumu maiņas tehnoloģiju, kas nodrošina 
ātrāku, līdzenāku un ērtāku pārnesumu maiņu. Pieejama 2014. gada laikā ar 
1,2 l e-THP 130 ZS dzinēju.
***Versija ar ļoti zemu degvielas patēriņu.

EAT6** 108 g/km

BVM5 92 g/km

BVM6 85 g/km

Tiešā iesmidzināšana ar spiedienu

Jaunās paaudzes turbo

Maksimālais griezes moments

Griezes momenta pieejamība

200 bāri

240 000 apgr./min

230 Nm no 1750 apgr./min

95% pieejami diapazonā no
1500 – 3500 apgr./min

BlueHDi – piedāvātie dzinēji1,2 Turbo PureTech
Pārnesumu 
kārba CO2 izmeši Maksimālais griezes 

moments

370 Nm no 2000 apgr./min

254 Nm no 1750 apgr./min

300 Nm no 1750 apgr./min1,6 l BlueHDi 120 ZS* TBC***

1,6 l BlueHDi 100 ZS*

2,0 l BlueHDi 150 ZS



PEUGEOT
UN VIDE

Peugeot piedāvā automobiļus 
izmešos ar zemu CO2 saturu 
plašā klāstā; vairāk nekā 
pusei visā pasaulē pārdoto 
automobiļu šis rādītājs ir zem 
140 g/ km. Šāds rezultāts 
sasniegts, balstoties uz sevi 
jau pierādījušām tehnoloģijām, 
kā līderis ir Peugeot: ar kvēpu 
daļiņu filtru saistītu FAP dīzeļa 
dzinēju (pirmo reizi izman-
toja 2000. gadā), 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 
dzinēji...
Jaunā PEUGEOT 308 SW 
aerodinamika ir pārdomāta 
līdz sīkākajām detaļām. Pate-
icoties specifiskajai šasijai 
un vieglākajiem materiāliem, 
piemēram, alumīnijam, jaunais 
modelis ir par 140 kg vieglāks 
nekā tā priekšgājējs, un, pate-

icoties jaunās paaudzes Euro 
6 benzīna un dīzeļa dzinējiem, 
zemāks ir arī degvielas patēriņš 
un CO2 izmešu daudzums.

PureTech
Jaunais PEUGEOT 308 SW 
1.2 l e-THP 130 ZS tirgū ieved 
jaunu trīs cilindru PureTech 
turbo benzīna dzinēju, kas 
ir pieejams ar 6 pārnesumu 
manuālo pārnesumu kārbu vai 
6 pārnesumu EAT6 (Efficient 
Automatic Transmission 6) 
automātisko pārnesumu kārbu. 
Nesamazinot jaudu, iepriekš 
minētiem tehnoloģiskie uzlabo-
jumi ļauj samazināt degvielas 
patēriņu un CO2 izmešus par 
21%. PEUGEOT 308 SW, kas ir 
ar PureTech trīs cilindru benzīna 
dzinēju saimes jauno locekli, 
ir jaudīgs un piedāvā lielisku 
braukšanas pieredzi.

 

BlueHDi dzinēji
Kopš 2014. gada pavasara 
jaunais PEUGEOT 308 SW 
būs pieejams ar jaunām 
tehnoloģijām, tai skaitā Blue-
HDi– 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.
*Pieejama 2014. gada laikā ar 
1,2 l e-THP 130 ZS dzinēju.

**Selektīva katalīzes redukcija.

EAT6 : 6-käiguline automaatkäigukast (Efficient Automatic Transmission 6).

Degvielas patēriņš l/100 km

Pārnesumu kārbaDZINEJI Pilsētā Uz šosejas Vidējais 2CO  (g/100 km)

1.2 Pure Tech 130 ZS M6 5,9 4,8 109

1.2 Pure Tech 110 ZS S&S M5  6,0 4,0 4,7

4,5

109

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

2.0 Pure Tech 150 ZS S&S EAT6 4,8 3,6 4,1 106

1.6 BlueHDi 100 ZS S&S M5 4,3 3,2 3,6 106



DROŠIBA

BREMZĒŠANAS SISTĒMA 
UN ESP®
Sarežģītākās situācijās optimālu 
jaunā PEUGEOT 308 SW 
līdzsvaru palīdz nodrošināt 
rūpīga bremzēšanas sistēma, 
kas savstarpēji kombinē 
dažādas funkcijas:

• ESP® (Elektroniskā stabilitātes 
programma/ Dinamiska 
stabilitātes programma) ar riteņu 
pretslīdēšanas sistēmu (ASR), 
kas iedarbojas uz bremzēm un 
vada dzinēju, lai novērstu 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: par 
samazinājušos spiedienu un 
saplīsušu riepu.

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

ievērošanu.

LIEL KA DROŠĪBA
Jaunais PEUGEOT 308 SW 
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.

DROŠĪBAS SPILVENI
Jaunajā PEUGEOT 308 SW ir 6 
drošības spilveni:
• 2 priekšējie drošības spilveni,  
  kas frontālās sadursmes  
  gadījumā aizsargā vadītāja 
  un blakussēdētāja galvas un 
  krūškurvjus.

• 2 sānu drošības spilveni, 
  kas aizsargā vadītāju un 
  blakussēdētāju sānu sadursmes 
  gadījumā.

• 2 drošības aizkari priekšā un 
  aizmugurē, kas aizsargā priekšā    
  un aizmugurē sēdošo galvas.



KRASAS

Balts Banquise Pelēks Moka Pelēks Aluminium

Tumši zils Pelēks Hurricane Perlamutra balts

Brūns Rich Oak Melns Perla Nera Sarkans Rubi
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*Sēdekļi ar ādas un citu materiālu 
pārklājumiem.
Sīkāka informācija cenrādī.



15’’ dekoratīvā disku 
uzlika AMBRE

16’’ DEKORATĪVā DISKU 
UZLIKA CORAIL

16” vieglmetāla disks 
QUARTZ

16” vieglmetāla disks 
TOPAZE

17” VIEGLMETāLA DISKS 
RUBIS

18” VIEGLMETāLA DISKS 
SAPHIR



1.

5.4.3.

8.7.6.2.

  

 

  
 

 

 

 

 

 

PAPILDU APRIKOJUMS

1 Automobilim ir 18” melni Saphir  
   vieglmetāla diski, melnas sānu 
   līstes un jumta šķērsstieņi ar 
   slēpju turētājiem
2 Velosipēda turētājs uz 
   sakabes āķa
3 Multimediju pamatne un 7 collu 
   skārienjutīgais ekrāns ar  
   austiņām
4 Saulessargi
6 Bagāžas nodalījuma sadalītājs
   ar sliedēm
6 Bagāžas nodalījuma kāpšļa līste 
   no Inox materiāla
7 Bagāžas nodalījuma pamatne
8 Kāpšļa līstes ar fona apgaismo
    jumu un reljefi grīdas paklājiņi

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.

JŪSU SIRDSMIERA NODROŠINĀŠANAI 

RAŽOTĀJA 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 ORIĢINĀLO REZERVES 
DAĻU PIEDĀVĀJUMS
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 RĪCĪBĀ
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 APMIERINĀTĪBAS 
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


