JAUNAIS PEUGEOT 308
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Peugeot ir vienmēr pieturējies pie franču augstas
kvalitātes un inovatīvas ražošanas tradīcijām. Tagad
vairāk nekā jebkad iepriekš Peugeot ir novirzījis
visu savu enerģiju, lai izstrādātu automašīnas ar
elegantu dizainu, kas saasina visas sajūtas un
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nodrošina brīnišķīgu braukšanas pieredzi, kas pārspēj
visu iepriekš piedzīvoto. Ergonomika, materiāli,
savienojamība utt. Mēs esam noslīpējuši katru detaļu,
lai jūsu autovadīšanas pieredze būtu daudz intuitīvāka.
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PĀRDROŠĪBAS IEMIESOJUMS
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NEPARASTI PAŠPĀRLIECINĀTS

TENDENČU NOTEICĒJS

Jaunā PEUGEOT 308 pāveidotās līnijas atklāj tā pārdrošību un eleganto, plūdeno
stilu. Jaunā, izteiksmīgā priekšējā daļa ar taisnā leņķī centrēto lauvu, jauno
pārsegu pār rūtoto radiatora režģi* un spēcīgo jauno buferi**sniedz mājienu par
modeļa jaudu.

Lai pastiprinātu PEUGEOT 308 raksturu, tā “full LED”* priekšējos lukturos
ir iebūvēts raksturīgais apgaismojums, kas akcentē tā temperamentu gan
dienā, gan naktī. Tas eleganti apliecina modeļa tehnoloģiskās spējas ar
ritošajiem LED** indikatoriem un LED** miglas lukturiem.

*Pieejams standarta aprīkojumā GT Line un GT versijām
** Pieejams kā izvēles aprīkojums “Allure” versijai
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* LED: gaismās izmantotas 100 % gaismu izstarojošas diodes – standarta aprīkojumā GT Line un GT versijām – jauni
halogēnie priekšējie lukturi pārējām versijām
** LED: gaismās izmantotas 100 % gaismu izstarojošas diodes – standarta aprīkojumā vai nav pieejamas atkarībā no
versijas.
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AUTOVADĪŠANAS SAVIĻŅOJUMS
Salonā ienirstiet jūsu priekam izstrādātā pasaulē – Peugeot i-Cockpit®. Atklājiet
veiklāku, intuitīvāku autovadīšanas veidu ar kompakto stūri, ekrānu acu augstumā
un jauno kapacitatīvo skārienekrānu.

10* Standarta aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas

RAKSTURS IKKATRĀ DETAĻĀ

Ļaujieties jaunā PEUGEOT 308 modeļa tīrā un izsmalcinātā salona interjera
valdzinājumam. Atklājiet materiālu un kvalitātes dizaina izvēli ar augstākās klases
apdari, dabiskas ādas stūri* un rūpīgi izstrādāto faktūru.

* Standarta aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas
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KOMFORTA PĀRPILNĪBA
Doties ceļā jaunajā PEUGEOT 308 ir vēl lielāks prieks kā jebkad agrāk: ieskauti
sēdekļos, kas izgatavoti no materiāliem, lai izpatiktu sajūtām, un ir ergonomiski
izstrādāti, jūs radīsiet optimālu komfortu gan priekšā, gan aizmugurē.
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KLUSS ATKĀRTOTS APLIECINĀJUMS, CIK TĀLU VIEN
SKATS SNIEDZAS
Iekūņojieties elegantajā salonā un baudiet nevainojami rāmu ceļojumu zem lielās jumta lūkas* ar
apēnošanas aizsegu, lai vienādi iepriecinātu gan vadītāju, gan pasažierus.

* Kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas
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JAUNA PIEREDZE, JAUNAS SAJŪTAS
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SAVIENOTS AR SVARĪGĀKO

EMOCIJU PACILĀTĪBA

Internetam pieslēgtā 3D navigācija ar balss atpazīšanu un integrētiem TomTom
pakalpojumiem jums parāda svarīgāko informāciju reāllaikā (satiksme, laika apstākļi,
degvielas uzpildes stacijas, tuvākās autostāvvietas, interešu punkti). Ar Mirror Screen funkciju
jūs varat izbaudīt jebkuru no sava viedtālruņa lietojumprogrammām, kuras ir saderīgas ar
Android Auto*, Apple CarplayTM * vai MirrorLink®*, tieši kapacitatīvajā skārienekrānā.

Ceļojiet augstas kvalitātes mūzikas aptverts ar Denon Hi-Fi aprīkojuma
paketes* aso, dabisko skaņu un aprīkojuma komplekta “Driver Sport
Pack”** intensīvajām emocijām, lai iepriecinātu autovadīšanas
entuziastu sajūtas.
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* Darbosies tikai Android Auto, Apple CarPlay™ vai MirrorLink® sertificētas lietojumprogrammas, ja automašīna būs apstādināta vai atradīsies kustībā pēc vajadzības.
Braucot dažas attiecīgās lietojumprogrammu funkcijas tiks atspējotas. Noteikta veida saturam, kas jūsu viedtālrunī ir pieejams bez maksas, var būt nepieciešams
maksas abonements vai līdzvērtīga sertificēta Android Auto, Apple CarPlayTM vai MirrorLink® lietojumprogramma. Mirror Screen funkcija darbojas, izmantojot
Android Auto (Android viedtālruņiem), Apple CarPlay™ (iOS viedtālruņiem) vai MirrorLink® tehnoloģiju (ar MirrorLink® saderīgi Android viedtālruņi), ar nosacījumu, ka
jums ir mobilais vai interneta līgums. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet http://www.peugeot.fr/marque-et-technologie/technologies/connectivite.html »

* Kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas
* Standarta aprīkojumā, kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas
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PĀRSPĒJOT VĒLMES
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ARVIEN JAUNS ATBALSTA APLIECINĀJUMS

IEBŪVĒTS MIERS

Ilgos pārbraucienos izmantojiet modernāko tehnoloģiju sniegtās priekšrocības:
Noguruma detektors, ātruma ierobežojuma zīmju atpazīšanas un ieteikumu
sistēma*, automātiskās tuvās/tālās gaismas lukturi*, adaptīvā kruīza kontrole* un
brīdinājuma sistēma par līnijas šķērsošanu*.

Efektīvā braukšanas atbalsta sistēma* jums ļauj izmantot: aktīvo bremzēšanas sistēmu “Active Safety Brake”,
kas savienota ar sadursmes riska brīdinājuma, aklās zonas brīdinājuma sistēmu*, Visiopark 1* un Park Assist*.

* Standarta aprīkojumā vai nav pieejams atkarībā no versijas.

*Kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas
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TIECOTIES PĒC PILNĪBAS
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EFEKTIVITĀTES VADLĪNIJA
Autovadīšanas prieka pamatā ir kontrole, tādēļ jaunais PEUGEOT 308
ir tehniski moderns, lai nodrošinātu parauga cienīgu uzvedību uz ceļa.
Noturība uz ceļa ir pielāgota katram BlueHDi un PureTech dzinēja veidam,
lai panāktu optimālu efektivitāti un komfortu. Ar aprīkojuma komplektu
“Driver Sport Pack”*, lai sniegtu intensīvākas autovadīšanas sajūtas, ir
izmainīti noteikti iestatījumi.

24

* Standarta aprīkojumā, kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas.
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DINAMISKS UN IZCILS
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PureTech-DZINĒJI

JAUNAIS BLUEHDI 130 S&S* DZINĒJS

Jaunajam 308 modelim ir pieejamas 3 cilindru PureTech* dzinēja versijas, kas attīsta palielinātu jaudu,
pamatojoties uz izmēra un svara ietaupījumu. Tam ir arī jaunās paaudzes PureTech 130 S&S** tiešās
iesmidzināšanas benzīna dzinējs un jaunā 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba. Šī jaunā versija nodrošina
augstāku veiktspēju attiecībā uz patēriņu un braukšanas prieku.

Jaunajam 308 modelim ir uzstādīts ekskluzīvais BlueHDi 130 S&S* dzinējs, ar ko tiek ieviesta jauna,
kompaktāka izmešu kontroles sistēma. Izmeši tiek apstrādāti izejas punktā un pie izplūdes, nodrošinot
zemāku degvielas patēriņu lietošanas laikā un efektīvāku izmešu kontroli.

Saskaņā ar ES apstiprinājumu –
patēriņš pilsētā (l/100 km): no 5,2 līdz 5,9 – CO2 izmeši (g/km) pilsētā: no 120 līdz 136;
patēriņš ārpus pilsētas (l/100 km): no 3,4 līdz 4,3 – CO2 izmeši (g/km) pilsētā: no 80 līdz 99;
patēriņš jauktā režīmā (l/100 km): no 4,0 līdz 4,9 – CO2 izmeši (g/km) pilsētā: no 95 līdz 112.

28 *Pieejams 2017. gada beigās. Attiecībā uz patēriņu un CO izmešiem pašlaik norit sertifikācijas process.
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* Pieejams 2017. gada beigās. Attiecībā uz patēriņu un CO2 izmešiem pašreiz norit sertifikācijas process.
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BLUEHDI 180 S&S EAT8* DZINĒJS

JAUNĀ EAT8 AUTOMĀTISKĀ PĀRNESUMKĀRBA

Apliecinot savu sportisko pusi, jaunajam PEUGEOT 308 GT modelim ir pašam savi
ekskluzīvi dzinēji, tostarp THP 205 S&S ar manuālo 6 pakāpju pārnesumkārbu vai
BlueHDi 180 S&S**, kas tagad saistīts ar jauno EAT8*** automātisko pārnesumkārbu.

Būdama tikpat taupīga kā manuālā pārnesumkārba, jaunā EAT8 automātiskā
pārnesumkārba nodrošina ātru un plūstošu pārnesumu maiņu, izmantojot jauno
monostabilo elektrisko pārnesumu maiņas “Shift and Park by wire”** kontroles
sistēmu un sviru pārslēdzējus uz stūres.

*SASKAŅĀ AR ES APSTIPRINĀJUMU
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Patēriņš pilsētā (l/100 km): no 7,6 – CO2 izmeši (g/km) pilsētā: 176
Patēriņš ārpus pilsētas (l/100 km): no 4,8 – CO2 izmeši (g/km) ārpus pilsētas: 110
Patēriņš jauktajā režīmā (l/100 km): no 5,8 – CO2 izmeši (g/km) jauktajā režīmā: 134
* Pieejams 2017. gada beigās, pašlaik norit patēriņa un izmešu rādītāju sertifikācija. S&S: Stop & Start.
***EAT8: efektīvā automātiskā 8 pakāpju transmisija.

* EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8 – efektīvā automātiskā 8 pakāpju transimisija): GT versijām jaunā astoņu pakāpju
pārnesumkārba ir pieejama 2017. gada beigās.
**Pārnesumu svira ar elektrisku vadību.
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1

308 IR JŪSU STILS
Tīrs, elegants un pielāgots jums...
Jaunais 308 modelis apliecina savu raksturu ar plašo
papildpiederumu un aprīkojuma klāstu, lai atbilstu jūsu
dzīvesveidam.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Jumta bagāžnieka šķērsstieņi
Bagāžas nodalījuma gumijas paklājs
Signalizācija
Velūra paklājiņi ar 308 logo
Sēdekļu pārvalki
S-line spoguļu uzlikas
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PRECĪZAS DETAĻAS
Nekas nav atstāts nejaušības ziņā...
Katra apdares nianse no materiāla līdz nošuvju krāsu
izvēlei tiek piedāvāta ar augstu detalizācijas pakāpi.
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1. Sēdekļi METAX – tumšs tekstils (1)
2. Sēdekļi MECO MISTRAL tumšs tekstils (2)
3. Sporta priekšējie sēdekļi TEP MISTRAL- tumša āda/tekstils (3)
Sporta priekšējie sēdekļi TEP GUERANDE – gaiša āda/tekstils (3)
4. Ādas sēdekļi CLUB MISTRAL – gaiša āda* (4)
5. Ādas sēdekļi CLUB MISTRAL – tumša āda* (4)
6. Sporta priekšējie sēdekļi TEP OXFORD - tumša āda/tekstils (5)
7. Ādas sēdekļi CLUB MISTRAL – tumša āda ( GT-Line/GT )
8. Sporta priekšējie sēdekļi TEP ALCANTARA - tumša āda (7)

(1) Standarta aprīkojums “Access” apdares līmenī
(2) Standarta aprīkojums “Active” apdares līmenī
(3) Standarta aprīkojums “Allure” apdares līmenī
(4) Izvēles aprīkojums “Allure” apdares līmenī
(5) Standarta aprīkojums “GT Line” apdares līmenī
(6) Izvēles aprīkojums “GT Line” un GT apdares līmenī
(7) Standarta aprīkojums GT apdares līmenī

*Āda un citi materiāli: informāciju par ādas apdares detaļām, lūdzu, skatīt

tehniskajās specifikācijās, kas pieejamas pārdošanas pārstāvniecībā vai tīmekļa
36
vietnē: www.peugeot.lv
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ATLASĪTS ATBILSTOŠI
JŪSU GAUMEI
Lai atrastu automašīnu, kas atbilstu
jūsu stilam, tiek piedāvāti 10 ārkārtīgi
izsmalcināti krāsu toņi.

* Standarta aprīkojumā, kā izvēles aprīkojums vai nav pieejams
atkarībā no versijas.

“Banquise Balta”

“Tumši zila Encre”

“Artense Pelēka”

“Hurricane Pelēka”

“Pyrite Beige”

“Platinum Pelēka”*

“Perla Melna”*

“Magnetic Zila”*

“Balta Pearl”*

“Ultimate Sarkana”*

GALA AKCENTS
Lai padarītu savu modeli nevainojamu,
izvēlieties no plašā eleganto riteņu
disku uzliku* un disku* klāsta.

*Pieejams standarta aprīkojumā, kā izvēles
aprīkojums vai nav pieejams atkarībā no versijas.
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15” AMBER
dekoratīvā disku
uzlika

16” CORAL
dekoratīvā disku
uzlika

16” QUARTZ
vieglmetāla
disks

16” ZYRCON
vieglmetāla
disks

16” JADE
vieglmetāla
disks

17“ RUBY
vieglmetāla
disks

18” BLACK SAPHIRE
vieglmetāla
disks

18” DIAMOND
vieglmetāla
disks
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TIRDZNIECĪBAS UN APKOPES
TĪKLS UN PAKALPOJUMI
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.
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.

nepieciešamās izdarāmās
darbības. Un tam vienmēr ir
Peugeot garantija.

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

PEUGEOT ORIĢINĀLO
REZERVES DAĻU
PIEDĀVĀJUMS
Kvalitāte, drošība un izturībavisas 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 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.

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.

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.
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