JAUNAIS PEUGEOT 308 GTi
BY PEUGEOT SPORT

Peugeot ir vienmēr pieturējies pie augstas kvalitātes
un inovatīvas ražošanas franču tradīcijām. Tagad
vairāk nekā jebkad iepriekš Peugeot ir novirzījis
visu savu enerģiju, lai izstrādātu automašīnas ar
elegantu dizainu, kas saasina visas sajūtas un

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.

IZAICINĀJUMA VILINĀJUMS

TEMPERAMENTA SKAISTUMS

VISS APRĪKOJUMS AR AUGSTU VEIKTSPĒJU

PEUGEOT SPORT radītā jaunā PEUGEOT 308 GTi skulpturālās līnijas slēpj
jaunus, sajūtām pilnus izaicinājumus. Tā temperamenta apliecinājums ir
spoži melnais vertikālais radiatora režģis un PEUGEOT uzraksta sarkanie
burti, ko papildina neparastais zemais buferis un platās dzesēšanas atveres.
Sagatavojieties jaunai autovadīšanas pieredzei.

“Full-LED” priekšējie lukturi, spilgti ritošie indikatori un jaunais “Coupe
Franche”* stils izceļ tā spēku. GTi apdare ir galvenā atšķirība, atklājot četru
virzuļu sarkanās priekšējo bremžu skavas un 380 mm diskus ar PEUGEOT
SPORT gravējumu zem platajiem 19” oglekļa “Carbone” alumīnija riteņu
diskiem kopā ar dubulto izpūtēju lielākai veiktspējai.
*Izvēles aprīkojums, zila “Magnetic blue” un melna “Perla Nera black”

IMPULSS KĀ INTUĪCIJA

PIEAUGT PIEREDZĒ

TĪRA INTERJERA STILĀ

Pacelties līdz izcilības nozarei. PEUGEOT SPORT radītā 308 GTi modeļa
unikālā PEUGEOT i-Cockpit® sistēma ar savu “Red Line” tematiku
nomet izaicinājuma cimdu. Sēžot pie kompaktās stūres ar iebūvētajām
vadības ierīcēm, jums ir tikai jāļaujas savu sajūtu vadībai: kapacitatīvais
skārienekrāns un ekrāns acu augstumā jums sniedz vēl vairāk sajūtu
autovadīšanas laikā.

Iekāpjot PEUGEOT SPORT radītā PEUGEOT 308 GTi modelī, sajūtas jūs
aizrauj acumirklī. Tā elegantais sportiskums atspoguļojas katrā detaļā,
sākot no ādas apdares stūres ar sarkanajām virsējām nošuvēm līdz
GTi marķējumam uz PEUGEOT SPORT alumīnija durvju sliekšņiem.
Pasažieru nodalījumā dominē kokogles atmosfēra ar smalku sarkanu
virsējo nošuvi.

BŪT VIENOTAM AR CEĻU

INTENSĪVĀM SAJŪTĀM

Lai izbaudītu ceļu ar sajūtu maksimumu, PEUGEOT SPORT radītais jaunais
PEUGEOT 308 GTi ir izrotāts ar augstākās klases materiālu klāstu. Ādas, auduma
un mākslīgās zamšādas sēdekļi, nerūsējošā tērauda pedāļi un kājas atbalsts jums
atgādina par tā sportisko raksturu. Ērti iekārtojoties grozveida sēdekļos, kas jūs notur
vietā, jūs varat sajust ceļu un tā līkumus ar visām savām maņām.

Ļaujiet sevi pārsteigt. PEUGEOT i-Cockpit® sistēmas neskaitāmās funkcijas jums
sniedz pastiprinātu un sajūtām bagātu pieredzi ar aprīkojuma paketes “Driver Sport
Pack” piedāvāto dinamisko braukšanu un atvienojamo ESP sistēmu un aprīkojuma
paketes “Denon Hi-Fi Pack”* augstas kvalitātes mūziku ar spēcīgu, asu skaņu.
*Izvēles aprīkojums

BŪT DAĻAI NO SAVA CEĻA

PĀRLIECINOŠI SAVIENOTS

ATMODINOT VISAS SAJŪTAS

PEUGEOT i-Cockpit® sistēmas izcilā, 100 % digitālā pasaule jums piedāvā augstu savienojamības līmeni.
Ļaujiet sevi pavadīt ar internetu savienotai reāllaika 3D navigācijai kapacitatīvajā skārienekrānā, un izmantojiet
“Mirror Screen” sistēmas “Triple Play”* funkciju, lai atvērtu savienojamības pasauli.

PEUGEOT SPORT radītais jaunais PEUGEOT 308 GTi piedāvā vairākas
autovadīšanas palīgsistēmas*: aprīkojuma paketi “Safety Pack” ar
brīdinājuma sistēmu par līnijas šķērsošanu, vadītāja brīdinājuma sistēmu,
automātiskajiem priekšējiem lukturiem, ātruma ierobežojuma zīmju
atpazīšanas un ieteikumu sistēmu un aprīkojuma paketi “Side Security
Pack” ar Park Assist sistēmu, aklās zonas brīdinājuma sistēmu un
VisioPark 1 sistēmu.

* 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 www.peugeot.fr/marque-et-technologie/technologies/connectivite.html

* Izvēles aprīkojums

TIECOTIES PĒC MAKSIMĀLAS VEIKTSPĒJAS

SPORTISKĀS SPĒJAS

ATJAUNOJOT NEVAINOJAMĀKĀS BRAUKŠANAS LĪNIJAS

Jaunais PEUGEOT 308 GTi, būdams izturīgs katrā līmenī, piedāvā
patiešām ievērojamas īpašības. 380 mm priekšējie diski, ko aptver
38 mm un 41 mm diametra četru virzuļu skavas, ir ventilēti un uzstādīti
uz alumīnija centra. Aizmugurē 268 mm diametrs nodrošina efektīvu un
precīzu bremzēšanu.

PEUGEOT SPORT radītais jaunais 308 GTi modelis nodrošina maksimālu noturību uz ceļa ar
saviem platajiem riteņiem – 1570 mm priekšējā daļā un 1554 mm aizmugurējā daļā – kas aprīkoti
ar Michelin Pilot Super Sport 235/35 R19 riepām izmantošanai optimālā līmenī, pateicoties
priekšējā tilta Pseido Makfersona izvietojumam. Ar saliekamo šķērsstieni aizmugures tilts piešķir
vieglu akcentu automašīnas nevainojamajam līdzsvaram.

PIERADINIET JEBKURU APVIDU

MODERNĀ TEHNOLOĢIJA

Visa priekšējā vertikālā piekare ir īpaši konfigurēta: atsperes stingums, amortizatora
kalibrēšana ar hidraulisko atbrīvošanas slēdzi trokšņa samazināšanai, pakāpenisko
gājiena aizturi, kas ir stingrs un izstiepts, lai iedarbotos kompresijas sākumā, kad vadītājs
automašīnā ir viens. Pretapgāšanās stieni var vairāk pielāgot, lai tas labāk atbilstu
aizmugurējam tiltam. Ir palielināta aizmugurējo tiltu šķērselementu stingrība.

Pārnesumkārbā iebūvētais un elektroniski vadāmais Torsen® ierobežotas
slīdes diferenciālis nodrošina optimālu griezes momenta attiecību
nevainojamai noturībai uz ceļa līkumos. Stūres vadība ir savienota ar
vilces kontroles sistēmu un atvienojamo ESP sistēmu, sniedzot jums
iespēju pielāgot savu virzienu un ļauties lielākai sanesei.

THP 270 S&S* 6-pakāpju manuālā
Maksimālais griezes moments 		

330 Nm no 1 900 apgr./min.

Pieejamais griezes moments (apgr./min.):

no 1 900 līdz 6 000 apgr./min.

Svara un jaudas attiecība (kg/zs): 		

4,46

0 līdz 100 km/h (s): 			

6,0

Patēriņš pilsētā (l/100 km)**: 		

8,1

Patēriņš ārpus pilsētas (l/100 km)**:

4,9

Patēriņš jauktā režīmā (l/100 km)**:

6,0

CO2 izmeši (g/km): 			

no 113 līdz 188

*Stop & Start
**Saskaņā ar ES apstiprinājumu

EFEKTIVITĀTES UN AUGSTAS VEIKTSPĒJAS PAŠĀ CENTRĀ

KALTI, LAI BŪTU IZTURĪGĀKI

PEUGEOT SPORT radītajam jaunajam PEUGEOT 308 GTi ir uzstādīta viena no
konkurētspējīgākajām šasijām, un tas ir pieejams ar THP 270 S&S* BVM6 benzīna dzinēju
ar modernākajām tehnoloģijām: dubultās eļļas izsmidzināšanas sistēmas dzesēti kalti
alumīnija virzuļi, segmentācija un pastiprināti stieņi, savienotājstieņu gultņi ar
polimēra metinājuma punu.

Lai pārvaldītu radīto augstā līmeņa griezes momentu, kas var sasniegt 330 Nm, ir
pastiprināta sešpakāpju manuālā pārnesumkārba. Pārnesumkārbas divas sadales
vārpstas tagad ir apstrādātas ar skrošu strūklu un zobrati pakļauti intensīvai cianēšanai.
Šis termoķīmiskais process palielina šo detaļu izturību gan pret nodilumu, gan pret
nogurumu, palielinot to oglekļa un slāpekļa saturu. Visbeidzot aizmugurējā piedziņas
vārpsta ir saīsināta, tādējādi uzlabojot akcelerāciju.

JŪSU PERSONĪBAS IEMIESOJUMS
Iedvesmojoties no PEUGEOT SPORT radītās
Peugeot 308 GTi pasaules, dizaineri ir laiduši klajā jaunu
bagāžas, papildpiederumu un apģērbu kolekciju. Tā ir tīra
un plūstoša pasaule ar sportisku iedabu, kas apvieno melnu
ādu ar sarkanu virsējo nošuvi un kokogles izskatu.

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Portfelis
2. Patronsoma
3. Ceļojuma komplekts
4. Vīriešu polo krekls
5. Maks
6. Lietussargs
7. Rokas soma
8. Piezīmjgrāmata
9. Cepure un vīriešu T krekls

1

APLIECINIET SAVAS KRĀSAS
Pārliecinoši paudiet savas automašīnas valdzinājumu,
izvēloties kādu no astoņiem piedāvātajiem krāsu toņiem.

* Standartaprīkojums
** Izvēles aprīkojums

GALA UZLABOJUMS
Lai jūsu automašīnas modelis būtu nevainojams, dariet sev
to prieku un uzlabojiet savu lolojumu ar neparastu sportisku
piedāvājumu – oglekļa “Carbone” alumīnija riteņu diskiem.

Hurricane pelēka*

Magnetic zila**

Ultimate sarkana**

Magnetic zila /
Perla Nera melna**

Perla Nera melna**

Artense pelēka**

Nacré balta**

Ultimate sarkana /
Perla Nera melna**

