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UUS PEUGEOT 308SW
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Peugeot on alati järginud prantsuse kvaliteetse ja
innovatiivse tootmise traditsiooni. Nüüd pühendab
Peugeot kogu oma energia disainimaks elegantse
kujundusega sõidukit, mis teravdaks kõiki emotsioone

ning looks erakordse kogemuse, mis oleks rohkem
kui lihtsalt auto juhtimine. Ergonoomika, materjalid,
ühenduvus... Me oleme lihvinud igat detaili
pakkumaks sulle intuitiivsemat autojuhtimiskogemust.
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ÜLE IGASUGUSTE SOOVIDE.
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UUED TEED VÕTAVAD KUJU.
Oma voolavate, saledate ja sportlike joontega paneb uus Peugeot 308 SW sind esimesest 

silmapilgust soovima kaugemale sõita. Uue väljendusrikka esiosa keskmes troonib Lõvi, 
mis vihjab ta jõule, koos uue kapotiga katmas ruudulist iluvõret ja elavat uut kaitserauda 

* Standardvarustusena GT Sarjas ja GT mudelitel

ENESEKINDEL ISIKSUS.
Oma iseloomu tugevdamiseks on uue PEUGEOT 308 täis-LED esituledesse

sisse ehitatud valgussignatuur, rõhutamaks ta temperamenti nii päeval
kui ka ööl. Tehnoloogilist andekust kinnitavad elegantselt kerivad LED*

suunatuleded ja LED* udutuled.

* Standard- või lisavarustus olenevalt versioonist
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AVALDA MULJET.

Oma iseloomu tugevdamiseks on uue PEUGEOT 308 täis-LED esituledesse
sisse ehitatud valgussignatuur, rõhutamaks ta temperamenti nii päeval
kui ka ööl. Tehnoloogilist andekust kinnitavad elegantselt kerivad LED*
suunatuleded ja LED* udutuled.

       * Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses või ei ole saadaval

LÕPMATULT MUGAV.
Lase end haarata uue PEUGEOT 308 puhtast ja viimistletud interjöörist. Avasta

kvaliteetsed materjalid ja disain, täisnahast rool ning tipptasemel viimistlus.

    

 * Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses või ei ole saadaval
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VASTAVALT SINU SOOVIDELE. 

Sinu uue PEUGEOT 308 SW avar ja kutsuv interjöör kohandub vaba aja ja
eluhetkede jooksul vastavalt su soovidele. Suurt pagasiruumi saab muuta Magic

Flat kokkuklapitava istme abil, mis paljastab lameda põranda ja optimaalse
mahu. Lisaks pakub madal laadimiskõrgus pagasiruumile kergemat ligipääsu.

MEELEOLU IGAL KILOMEETRIL .
Suurte klaasitud pindade ning tähelepanuväärse lükandsirmiga katuseluugi kaudu on maailm su ja-
oks avatud. Naudingu süvendamiseks kutsub Denoni Hi-Fi pakett sind reisima hi-fi muusika taustal.

 * Mudelist sõltuvalt saadaval lisavalikuna või ei ole saadaval
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UUS KOGEMUS, UUED SENSATSIOONID ERUTA OMA MEELI.



LÕPMATUKS AVASTAMISEKS.

3D navigatsioonisüsteem* näitab sulle kõige tähtsamat infot reaalajas** 
(liiklus, ilm, tanklad, lähedalasuvad parkimiskohad, huviväärsused). Mirror 
Screen funktsiooniga saad nautida kõiki oma nutitelefoni rakendusi, mis 
ühilduvad Android Auto, Apple Carplay või MirrorLinki rakendustega*** otse 
suurelt puuteekraanilt.

* Saadaval standard- või lisavarustusena sõltuvalt versioonist
** Sõltuvalt asukohariigist
*** MirrorLink®, Apple CarPlayTM või Android Auto sertifitseeritud rakendused töötavad 
sõltuvalt telefonist ja selle tarkvarast
**Sõiduki peatumisel või sõitmise ajal töötavad vastavalt vajadusele ainult sertifitseeritud 
Android Auto, Apple CarPlay™ või MirrorLink® rakendused. Sõitmise ajal võivad
mõned eelmainitud rakenduste funktsioonid olla kasutamatud. Teatud tüüpi sisu, mis võib olla 
teie nutitelefonis tasuta ligipääsetav, võib vajada samaväärse sertifitseeritud
MirrorLinki® või Apple CarPlay™rakenduse tasulist tellimist. Mirror Screen funktsioon töötab 
kas läbi Android Auto (Android nutitelefoni puhul), Apple CarPlay™ (iOS
nutitelefonide puhul) või MirrorLink® tehnoloogiaga (MirrorLinkiga® ühilduvate Android 
nutitelefonide puhul) juhul, kui on olemas mobiilside- ja internetiühendus.
Lisainformatsiooni saamiseks külastage lehekülge www.peugeot.fr/marque-et-technologie/
technologies/connectivite.html
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TOETA OMA VABADUST.
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ENESEKINDLUSE ALLIKAS.
Sõiduabisüsteeme rohkem kui kunagi varem: Aktiivne hädapidurdussüsteem*, mis 

on ühendatud kokkupõrkeohu hoiatussüsteemi, pimenurga järgimissüsteem*, 
Visiopark 1* koos parkimisassistendiga*. Sõitmist toetavad funktsioonid, mis 

muutuvad justkui su kuuendaks meeleks.

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses, lisavalikuna või ei ole saadaval

OMA ALATI EDUMAAD.
Kõikidele su teekondadele lisab uus 308 SW sõitmist toetavad funktsioonid*:

juhi tähelepanu jälgimissüsteem, liiklusmärkide tuvastamise süsteem ja soovitused, automaatsed 
päeva- ja kaugtuled, distantsi jälgiv püsikiirusehoidja ja aktiivne sõiduraja hoidmise süsteem.

* Mudelist sõltuvalt saadaval lisavalikuna või ei ole saadaval
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TIPPTASEME VÄLJAKUTSE.
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SOOV SÕITA EESKUJULIKULT.

Kuna sõidurõõm tuleb kontrollitundest, pakub uus PEUGEOT 308
eeskujulikku teelpüsivust. optimaalseks efektiivsuseks ja mugavuseks
teelpüsivus on kohandatud iga mootoritüübiga - BlueHDi ja Puretech.
Driver Sport paketiga saad kogeda intensiivsemaid sõidukogemusi.

* Mudelist sõltuvalt saadaval standardvarustuses, lisavalikuna või ei ole saadaval
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DÜNAAMILINE & SILMAPAISTEV
TÕHUSUSE KESKMES.



2928

PureTech-MOOTORID
Uue 308 SW valikus on kaks kolmesilindrilist PureTech* bensiinimootorit, mille näitajaid on parandatud 

tänu kokkuhoiule mootori suuruses ja kaalus. Valikusse kuulub ka uue põlvkonna PureTech 130 S&S* 
otsesissepritsega bensiinimootor ja uus 6-käiguline manuaalkäigukast. Uus 308 pakub suuremat jõudlust

madala kütusetarbimise juures ning mugavat sõidunaudingut.

Vastavalt EL normidele – 

Kütusekulu linnas (L/100 km): 5,3 kuni 5,6  – CO2 heide linnas (g/km): 124 kuni 136

Kütusekulu maanteel (L/100): 3.5 kuni 4.3 – CO2 heide linnas (g/km): 82 kuni 99

Kombineeritud tarbimine (L/100 km): 4.2 kuni 4.9 – CO2 heide linnas(g/km): 99 kuni 112 

*Saadaval 2017. a lõpust. Kütusekulu ja CO2 heitmed sertifitseerimisel.

UUS BLUEHDI 130 S&S* MOOTOR
Uuel 308 SW’l on uus efektiivne BlueHDi 130 S&S* diiselmootor, millel uus kompaktne heitmekontrollisüsteemi.

Heitmeid käsitletakse nii mootoris kui ka väljalaskesüsteemis, kindlustades sellega madalama kütusekulu
ja veelgi efektiivsema CO2 heitmekontrolli.

*Saadaval 2017. a lõpust. Kütusekulu ja CO2 heitmed sertifitseerimisel.
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JÕUDLUS VERES
Uuel 308 SW’l on uus efektiivne BlueHDi 130 S&S* diiselmootor, millel uus 

kompaktne heitmekontrollisüsteemi. Heitmeid käsitletakse nii mootoris kui ka 
väljalaskesüsteemis, kindlustades sellega madalama kütusekulu

ja veelgi efektiivsema CO2 heitmekontrolli.

*VASTAVALT EL NORMIDELE

Kütusekulu linnas (L/100 km) 7,6 – CO2 heide linnas (g/km): 176
Kütusekulu linnaväliselt (L/100 km) 4,8 – CO2 heide linnaväliselt (g/km): 110

Kombineeritud tarbimine (L/100 km) 5,8– CO2 heide: 134 

*Saadaval 2017. a lõpust, kütusekulu ja heitmed sertifitseerimisel. 

UUS EAT8 AUTOMAATKÄIGUKAST*
Uus EAT8 automaatkäigukast on sama säästlik kui manuaalkäigukast ning pakub 

kiireid ja ühtlaseid käiguvahetusi. Käikude lüliltamiseks on uus elektriline käigukang 
Shift and Park** või käiguvahetuslabad roolil.

 

*EAT8 (Efficient automatic transmission): uus automaatne kaheksakäiguline käigukast on GT mudelitel saadaval alates 2017. a lõpust

** Elektrilise kontrolliga käigukang
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308 SW, KOHANDATUD 
SINU ELUSTIILIGA

Uue Peugeot 308 SW’ga saad sa valida suure hulga 
aksessuaaride ja lisavarustuse vahel, kombineerimaks 
kasulikkust ja sõidurõõmu igaks teekonnaks.

1. Pakiruumi läveliist
2. Pakiruumi põrandamatt
3. Jalgrattahoidja
4. Tekstiil põrandamatid
5. Tagaakna sirm

 

 

 1
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TÄPPISDETAILID

Midagi ei jäeta juhuse hooleks...
Alates materjalide valikust kuni õmbluste 
värvini – iga osa kaunistusest on kvaliteetne.

1. METAX Mistral must (1) kangas
2. MECO (2)  kangas
3. Oxford Mistral või Guérande(3) TEP/kangas
4. Club NAPPA Mistral must nahk*(4)
5. Club NAPPA Guérande*(4) nahk
6. Oxford Mistral / punane TEP / kangas punase tepinguga(5)
7. Club NAPPA Mistral must punase tepinguga *(6)
8. Mistral must TEP/alcantara punase tepinguga(7)
9.

(1) Standardvarustuses Access tasemel
(2) Standardvarustuses Active tasemel
(3) Standardvarustuses Allure tasemel
(4) Valitav Allure tasemel
(5)            Standardvarustuses alates  GT sarjas
(6) Valitav GT Line’l ja GT tasemetel
(7) Standardvarustuses GT tasemel
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VALIK SINU MAITSE JÄRGI

VIIMANE LIHV

Valge Banquise Sinine Encre*

Leidmaks sõidukit, mis ühtib sinu stiiliga, 
saab valida 10 ülipuhta värvi vahel.

Oma sõiduki täiustamiseks saad valida 
laia valiku rattakilpide ja velgede* 
vahel.

Beež PyriteHall Hurricane
* Sõltuvalt valitud varustustasemest ja lisavarustusest

* sõltuvalt valitud varustustasemest ja lisavarustusest

15” AMBER 
rattakilp

16” CORAL 
rattakilp

16” QUARTZ 
valuvelg

38

Hall Artense Must Perla Nera* Valge Pearl*

Hall Platinum* Sinine Magnetic* Punane Ultimate*

16” ZYRCON 
valuvelg

16” JADE 
valuvelg

17“ sädelev RUBY 
valuvelg

18” BLACKSAPHIRE 
valuvelg

18” DIAMOND 
valuvelg
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Kui valid Peugeot’, saad oma käsutusse ka suure müügi- ja teenindusvõrgu, mille kvaliteetse teeninduse, 
müüdava varustuse ning pakutavate lisateenustega sa kindlasti rahule jääd. Sa võid olla alati kindel, et 
sind kuulab ära spetsialist, kes mõistab sinu vajadusi ja need ka tõhusalt täidab. Piisavalt põhjuseid, et 
alustada pikaaegset suhet.

Käesolevas kataloogis kajastatud teave ja illustratsioonid põhinevad käesoleva teabelehe koostamise hetkel teadaolevatel tehnilistel andmetel. Kirjeldatud 
varustus on olenevalt mudeliversioonist saadaval kas põhi- või lisavarustusena. Peugeot jätkuva tootearenduspoliitikat silmas pidades tuleb valmis olla 
selleks, et tootja võib igal ajahetkel muuta oma tooteid puudutavaid tehnilisi andmeid, varustatust, lisavarustuse valikut ja pakutavat värvigammat. Kahjuks ei 
võimalda praegused fotode trükkimiseks kasutatavad tehnikad päris täpselt värvide toone esile tuua. Igasuguste täiendavate täpsustuste või täiendava teabe 
saamiseks ootame teid lähimasse Peugeot müügiesindusse. Käesolevas kataloogis toodud teabe reprodutseerimine ilma Automobiles Peugeot vastavasisulise 
selgesõnalise loata on keelatud.

MEELERAHU TAGAMISEKS(1)

TOOTJA GARANTII
Peugeot poolt pakutav kvaliteet:
eelised müügiv.rgus, 5-aastane
tootja pikendatud garantii
läbisõiduni 100 000km ja
12-aastane roostegarantii.

PEUGEOT ASSISTANCE
Kui satud Euroopas (Euroopa
Ühendus ja veel 12 riiki või
territoriaalset üksust) viibides
ootamatusse olukorda, võid
helistada 24 tundi ööpäevas ja 365
päeva aastas Peugeot Assistance’i.

PEUGEOT ORIGINAALVARUOSAD
15% soodsam hind, Ifi kontoris
pakutavast kasko tavahinnast.
Kahjukäsitlus on garanteeritud
Peugeot´ ametlikes esindustes.
Asendusauto kaitse on hinna sees
Klaasid ja metsloomaga
kokkupõrge omavastutuseta.
Ööpäevaringne autoabi teenus.

PEUGEOT LIISING
• Paindlikud tingimused ja
kiire vastus
• Liisingu vormistamine Peugeot
edasimüüja juures
• Soodustus Peugeot
originaalvaruosadelt ja
lisavarustuselt 5%.

PEUGEOT ORIGINAALVARUOSAD
Kõik Peugeot originaalvaruosad
on läbinud ranged testid ja on
seega kvaliteetsed, ohutud ning
vastupidavad. Peugeot ametlikest
esindustest ostetud ja paigaldatud
originaalvaruosade garantii on 3
aastat või 100 000 km.

SINU RÕÕMUKS

PEUGEOT BOUTIQUE
Suur valik Peugeot tarvikuid
ja originaal-varustust, mis on
mõeldud just sinu auto jaoks.
Samuti leiad siit erinevaid Peugeot
tooteid kingiks endale või teistele.

KLIENDI RAHULOLU UURING
Firma TNS EMOR võib sulle
helistada paar päeva pärast töökoja
külastust. Neile küsimustele vastates
annad oma panuse Peugeot
teenuste kvaliteedi parandamisele.

PEUGEOT INTERNET
Tutvu Peugeot kodulehega aadressil: 
www.peugeot.ee

MÜÜGI- JA TEENINDUSVÕRK 
NING TEENUSED




