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WIĘCEJ NIŻ PRAGNIESZ

PERSPEKTYWA NOWYCH TRAS

INTENSYWNE SPOJRZENIE

Opływowa, smukła, dynamiczna linia nowego Peugeot 308 SW od razu zachęca, by wsiąść za kierownicę

Nowy Peugeot 308 może być wyposażony w reﬂektory przednie Peugeot Full LED

i ruszyć w drogę. Efekt wizualny potęguje mocny przód, ostrzejsza linia maski o nowym kształcie czy dumnie

Technology*. Podkreślają one temperament auta oraz deﬁniują jego sygnaturę świetlną.

wyeksponowany na środku pionowego grilla znak lwa.

Wraz z sekwencyjnymi kierunkowskazami** oraz światłami przeciwmgłowymi** stanowią
subtelny wyraz przywiązania marki do nowoczesności.
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* LED: reﬂektory Peugeot Full LED Technology* w standardzie w wersji GT, nowe halogenowe reﬂektory w pozostałych wersjach
** W standardzie, w opcji lub niedostępne w zależności od wersji
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RADOŚĆ Z JAZDY

BEZGRANICZNIE WYGODNY

Usiądź w środku i zanurz się w świecie Peugeot i-Cockpit® zaprojektowanym z myślą

Podziwiaj eleganckie, sportowe wnętrze nowego Peugeot 308. Stylowa kabina została

o przyjemności z jazdy. Poznaj wyjątkową zwrotność i intuicyjne prowadzenie – korzystaj

wykończona materiałami najwyższej jakości. Szlachetne wzory tapicerek, skórzana kierownica

z kompaktowej kierownicy, zegarów w polu widzenia drogi i nowego pojemnościowego

i wysoka jakość zastosowanych tworzyw potęgują komfort użytkowania

ekranu dotykowego o przekątnej 9,7". Ciesz się pełnią życia z systemem nagłośnienia Hi-Fi
Denon i podnoszącym dynamikę jazdy Pakietem Sport*.
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* W standardzie lub niedostępny w zależności od wersji.
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SPEŁNIA KAŻDE ŻYCZENIE

EMOCJE NA KAŻDYM KILOMETRZE

Przestronne, przyjazne wnętrze Peugeot 308 SW spełni życzenia swojego użytkownika

Zanurz się w eleganckim wnętrzu z dużym panoramicznym szklanym dachem, który zwiększa

zarówno podczas odpoczynku jak i w wyjątkowych chwilach. Duży bagażnik można powiększyć

poczucie przestronności. Jedź w idealnej ciszy i spokoju podziwiając nowoczesne linie kokpitu

dzięki składanemu tylnemu fotelowi w technologii „Magic Flat” uzyskując płaską podłogę

skąpane w promieniach słońca.

i optymalną przestrzeń na bagaż. Ponadto niewielka wysokość progu ułatwia dostęp do bagażnika.
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P O B U D Z A Z M Y S ŁY

WCIĄŻ ODKRYWAĆ NOWE
Nawigacja online z systemem rozpoznawania mowy pozwala w nowym Peugeot 308
SW śledzić trasę przejazdu w 3D i korzystać z usług TomTom (sytuacja na drogach,
pogoda, stacje benzynowe, parkingi, atrakcje turystyczne itd.) za pośrednictwem
pojemnościowego ekranu dotykowego*. Funkcja Mirror Screen umożliwia obsługiwanie
dowolnych aplikacji ze smartfona kompatybilnych z Android Auto*, Apple CarplayTM*
lub MirrorLink®* bezpośrednio na wyświetlaczu nowego Peugeot 308 SW.

* W standardzie, w opcji lub niedostępna w zależności od wersji.
Dotyczy wyłącznie certyﬁkowanych aplikacji Android Auto, Apple CarPlay™ lub MirrorLink®. Funkcja może być uruchamiana podczas
postoju lub jazdy, w zależności od sytuacji. Podczas jazdy samochodem niektóre funkcje aplikacji mogą być
zablokowane. Korzystanie z wybranych treści, które są dostępne za darmo na Twoim smartfonie, wymaga wykupienia płatnego
abonamentu lub certyﬁkowanej aplikacji Android Auto, Apple CarPlay™ lub MirrorLink®. Funkcja Mirror Screen działa za
pośrednictwem aplikacji Android Auto (w przypadku smartfonów z systemem Android), Apple CarPlay™ (smartfony z systemem iOS)
lub technologii MirrorLink® (smartfony z systemem Android kompatybilne z aplikacją MirrorLink®), pod warunkiem, że użytkownik ma
umowę z operatorem telefonii komórkowej, która obejmuje dostęp do Internetu. Więcej informacji na temat na ten temat znajduje się
na stronie http://www.peugeot.fr/marque-ettechnologie/technologies/connectivite.html

WOLNOŚĆ
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ŹRÓDŁO PEWNOŚCI

P R Z E W A G A J U Ż N A S TA R C I E

Nigdy jeszcze kierowca nie miał takiej pomocy i wsparcia: m.in. Active Safety Brake połączony

Każda podróż nowym Peugeot 308 SW to możliwość korzystania z wielu systemów: wykrywania zmęczenia

z systemem ostrzegania o kolizji, system monitorowania martwego pola, Visiopark 1

kierowcy, systemu monitorowania ograniczeń prędkości, automatycznego przełączania świateł mijania/drogowe

oraz system Park Assist. Systemy wspomagania prowadzenia powoli stają się dla kierowcy

Smartbeam, aktywnego tempomatu, czy systemu aktywnego monitorowania pasa ruchu

jego szóstym zmysłem.

(Active Lane Departure Warning).
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P E R F E K C YJ N Y

WZOROWE PROWADZENIE
Idealne prowadzenie nowego Peugeot 308 SW to efekt zastosowania zaawansowanych
technologii, które wyznaczają nowe standardy w segmencie. Dla zwiększenia
skuteczności i komfortu jazdy parametry zawieszenia dostosowano indywidualnie
do każdego typu silnika BlueHDi i PureTech. To rozwiązanie godne najlepszych.
W pojazdach wyposażonych w opcjonalny Pakiet Sport* zmieniono niektóre ustawienia
wspomagania kierownicy i pedałów, aby zapewnić bardziej intensywne doznania.
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* W standardzie, w opcji lub niedostępna w zależności od wersji.

WYDAJNE SERCE

SILNIKI PURETECH

NOWY SILNIK BLUEHDI 130 S&S*

Nowy Peugeot 308 został wyposażony w trzycylindrowe silniki PureTech* oferujące większą moc dzięki

Nowego Peugeot 308 wyposażono w nowoczesny, zaawansowany silnik BlueHDi 130 S&S* z bardziej

mniejszym rozmiarom i masie. Ponadto dostępna jest jednostka benzynowa nowej generacji z bezpośrednim

kompaktowym systemem ograniczania emisji CO2. Spaliny są oczyszczane u źródła oraz w układzie

wtryskiem PureTech 130 S&S** oraz nowa manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach. Nowa wersja napędu

wydechowym, co pozwala obniżyć zużycie paliwa i skuteczniej ograniczyć emisję szkodliwych substancji.

zapewnia bardziej oszczędną i przyjemną jazdę.
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* ZGODNIE Z HOMOLOGACJĄ UE
Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100 km): od 5,8 do 6,4 – Emisja CO2 (g/km) w cyklu miejskim: 124-136
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km): od 4,0 do 4,3 – Emisja CO2 (g/km) w cyklu pozamiejskim: 82-89
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km): od 4,7 do 4,9 – Emisja CO2 (g/km) w cyklu mieszanym: 109-112
**Dostępne pod koniec 2017 r. Zużycie paliwa i emisja CO2 przechodzą obecnie testy homologacyjne.

* Dostępne pod koniec 2017 r. Zużycie paliwa i emisja CO2 przechodzą obecnie testy homologacyjne.
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OSIĄGI WE KRWI

N O W A A U TO M AT Y C Z N A S K R Z Y N I A B I E G Ó W E AT 8 *

Sportowy charakter nowego Peugeot 308 SW GT podkreślają dedykowane jednostki napędowe, w tym THP 205

Nowa automatyczna skrzynia biegów EAT8* zapewnia szybką i płynną zmianę biegów dzięki nowemu

S&S z manualną skrzynią biegów o 6 przełożeniach* lub BlueHDi 180 S&S** współpracująca z nową automatyczną

elektronicznemu joystickowi (Shift and Park by wire) i łopatkom za kierownicą.

skrzynią biegów EAT8**.
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*ZGODNIE Z HOMOLOGACJĄ UE
Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100 km): 7,6 – Emisja CO2 (g/km) w cyklu miejskim: 176
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km): 4,8 – Emisja CO2 (g/km) w cyklu pozamiejskim: 110
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km: 5,8 – Emisja CO2 (g/km) w cyklu mieszanym: 134
**Dostępne pod koniec 2017 r. Zużycie paliwa i emisja CO2 przechodzą obecnie testy homologacyjne.

* EAT8 (Efﬁcient Automatic Transmission 8): nowa automatyczna skrzynia biegów o 8 przełożeniach dostępna pod koniec 2017 r. w wersji GT.
**Dźwignia zmiany biegów z elektrycznym sterowaniem.
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3 0 8 S W D O S TO S O W A N Y D O T W O J E G O
STYLU ŻYCIA
W nowym Peugeot 308 SW można wybierać akcesoria i sprzęt, które
są oferowane w szerokiej gamie i w ten sposób połączyć funkcjonalność
z przyjemnością prowadzenia podczas każdego wyjazdu.
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3

2

4

1. Listwa chroniąca próg bagażnika
2. Wykładzina bagażnika
3. Bagażnik rowerowy
4. Dywaniki podłogowe
5. Osłona przeciwsłoneczna dla tylnej szyby
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WYRAFINOWANY WYBÓR
Każdy najdrobniejszy element wnętrza tchnie elegancją, począwszy
od materiałów aż po kolorystykę, które możesz dobrać zgodnie
ze swoim upodobaniem:

1. Tapicerka tkaninowa Metax Mistral
2. Tapicerka tkaninowa Meco Mistral
3. Tapicerka tkaninowa Oxford Mistral
4. Tapicerka tkaninowa Galdo Guerande
5. Tapicerka skórzana Nappa Mistral
6. Tapicerka skórzana Nappa Guerande
7. Tapicerka tkaninowa Oxford Mistral Rouge*
8. Tapicerka skórzana Nappa Mistral GT
9. Tapicerka Alcantara Mistral
*Dostępna w zależności od wersji
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TRAFIA W GUST
10 niepowtarzalnych kolorów nadwozia, byś mógł znaleźć samochód
pasujący do Ciebie:
- niemetalizowane: Biały Banquise i Szary Hurricane

Biały Banquise

Niebieski Dark

Szary Artense

Szary Hurricane

Złoty Pyrite

Szary Platinium

Czarny Perla Nera

Biały Nacre

- metalizowane: Niebieski Dark, Złoty Pyrite, Szary Artense,
Szary Platinium, Czarny Perla Nera i Niebieski Magnetic
- perłowy: Biały Nacre
- metalizowany specjalny: Czerwony Ultimate

Niebieski Magnetic

Czerwony Ultimate

A KC E N T D O P E Ł N I A JĄ C Y
Szeroka gama eleganckich kołpaków i felg stanowiących
perfekcyjne wykończenie twojego samochodu:

15" kołpak
AMBRE
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16" felga aluminiowa
QUARTZ

16" felga aluminiowa
ZYRCON

16" diamentowana
felga aluminiowa
JADE

17" diamentowana
felga aluminiowa
RUBIS

18" diamentowana
felga aluminiowa
BLACK SAPHIR

18" diamentowana
felga aluminiowa
DIAMANT
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UMOWY SERWISOWE
Umowy Serwisowe Peugeot to
unikalna oferta skierowana do
Klientów,
którzy
chcą
szczególnie zadbać o swój
samochód i cieszyć się
spokojem finansowym i technicznym aż przez 5 lat.
Oferta:
1. Basic
Przedłużenie
– proste
– zabezpieczenie
rozwiązanie,
aby przedłużyć
finansowe
usunięcia
skutków
gwarancję umowną,
ewentualnych
awarii,
2. Comfort
Przedłużenie +
– Obsługa
proste
–
rozwiązanie
dodatkowo
rozwiązanie
zawierające
zrypozwalające
czałtowany
kosztzaplanować
przeglądów
bieżącą
obsługę samochodu,
okresowych,
3. Comfort Plus – obejmuje
usunięcie skutków awarii
oraz przegląd okresowy,
4.Utrzymanie
pełna
Premium – Plus
pełna– oferta
oferta Peugeot
usług Peugeot
w
usług
w zakresie
zakresie
utrzymania
utrzymania
PaństwaPaństwa
pojazdu
przez cały okres trwania
umowy.

Wraz z podpisaniem Umowy
otrzymują Państwo:
• Spokój:
bezpieczeństwo
panowania nadpanowania
budżetem
bezpieczeństwo
związanym
z użytkowaniem
nad
budżetem
związanym
pojazdu,
z użytkowaniem pojazdu,
• Różne
płatności:
Różne formy
formy
płatności:
możliwość
możliwość opłacenia
opłacenia umoumowy
gotówką lub
lub kartą,
wy gotówką
kartą,
w miesięcznych ratach (przy
zakupie samochodu)
samochodu) lub
lub
w systemieabonamentow systemie
abonamentowym
wym (przy zakupie(przy
pojazdu
zakupie
pojazdu w leasingu),
w leasingu),

• Dostępność:
Dostępność: ponad 6000
ponad serwisowych
6000
punktów
punktów
Peugeot
w 42
w serwisowych
42 krajach Peugeot
na obszarze
krajach na obszarze Europy,
Europy,
• Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo:
Peugeot
Peugeot Plus
Assistance
Plus na
24
Assistance
24 godziny
godziny
natygodniu,
dobę, 7 dni
dobę,
7 dni w
w tygodniu,
• Profesjonalizm:
Profesjonalizm:
obsługa
obsługa samochodu
przez
samochodu
przez wykwaliwykwalifikowanych
pracowfikowanych
pracowników
ników Autoryzowanej
Sieci
Autoryzowanej
Sieci Peugeot,
Peugeot,
• Wartość:
wyższa waloryzacja
waloryzacja samowyższa
chodu
przy
odsprzedaży,
chodu
przy
odsprzedaży,

• Elastyczność:
Elastyczność:
możliwość
możliwość przedłużania
paprzedłużania
parametrów
rametrów
umowy wzmiany
przyumowy
w przypadku
padku
zmiany stylu jazdy,
stylu
jazdy,
• Mobilność:
Mobilność:
zapewnienie
zapewnieniezastępczego
samochodu zasamochodu
na
stępczego
na okresowych
czas przeczas
przeglądów
glądów
okresowych i awarii
i awarii
pojazdu,
pojazdu.
W

KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEGO PEUGEOT
W Polsce w zakresie oferty
finansowania Grupa PSA działa
poprzez dwie spółki: PSA
Finance Polska Sp. z o.o. oraz
PSA Consumer Finance Polska
Sp. z o.o. oferujące klientom
marki Peugeot wyselekcjonowane formy finansowania

zbudowane na bazie wieloletniego
międzynarodowego
doświadczenia oraz znajomości
polskich realiów prawnofinansowych.
PSA Finance działa na polskim
rynku od 2001 roku oferując
zarówno przedsiębiorcom, jak i

klientom indywidualnym szeroką gamę produktów leasingowych, pożyczki oraz wynajem długoterminowy na zakup
samochodów. Dodatkowo, dla
klientów Peugeot posiadamy
także w ofercie atrakcyjne
pakiety ubezpieczeń komunika-

cyjnych oraz inne produkty
ubezpieczeniowe. PSA Finance
to gwarancja profesjonalnej
obsługi
i
bezpieczeństwa
zawieranych transakcji.

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie
pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii
Europejskiej. Dane na temat modeli i ich
parametrów odnoszą się do wersji
obowiązującej w momencie wydania katalogu
i nie mogą być traktowane jako
postanowienia umowne. Przedstawione
kolory nadwozia są przybliżone, gdyż techniki

druku nie pozwalają na wierną reprodukcję
barw. Peugeot zastrzega sobie prawo
wprowadzania bez uprzedzenia zmian
parametrów przedstawionych modeli, bez
obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu.

Samochody Peugeot podlegają recyklingowi
i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
innymi przepisami dotyczącymi wymogów
ochrony środowiska, a materiały uzyskane w
drodze recyklingu są wykorzystywane w
wyrobów.
sprzedawanych
produkcji
Demontażu samochodów i ich zużytych

części dokonuje się zgodnie z przepisami o
odpadach. Peugeot zapewnia rozwój
w zakresie możliwości osiągania przez
pojazdy wymaganego przepisami ochrony
środowiska poziomu odzysku i recyklingu.

