
PEUGEOT 308 CC



Με τις ανανεωμένες γραμμές του, το Peugeot
308 CC εκφράζει με έξυπνο τρόπο τους κώδικες
αισθητικής της μάρκας Peugeot. Σχεδιαστικά το
308 CC είναι ένα τεχνολογικά καινοτόμο
αυτοκίνητο με την παρουσία των εμπρός φώτων
τύπου LED ή των φώτων Xenon τοποθετημένα
στη μάσκα χρώματος Titane.*
Ο δυναμισμός και η ευχαρίστηση στην οδήγηση
εξασφαλίζονται με την καινοτόμο μικρο-
υβριδική τεχνολογία e-HDi εξοπλισμένη με το
σύστημα Stop & Start τελευταίας γενιάς.
* Ανάλογα με τις εκδόσεις



ΑΝΕΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ





Ο ρευστός σχεδιασμός του 308 CC τόσο στη διαμόρφωση Coupé όσο και στη διαμόρφωση Cabriolet,
επιβεβαιώνει το δυναμισμό και την προσωπικότητα  του αυτοκινήτου. Oι ανάγλυφες γραμμές του
φθάνουν στα όρια του παροξυσμού μέσω των κόκκινων αποχρώσεων, αποτέλεσμα του φωτισμού LED
που διαθέτουν τα πίσω φώτα και που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της Peugeot στον κόσμο των
Coupé – Cabriolet.

Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΞΥΣΜΟ ΤΗΣ



Το εσωτερικό του 308 CC έχει σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια,
σύμφωνα με την παράδοση των Cabriolet υψηλού επιπέδου, με
προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Τα λευκά όργανα θυμίζουν
πλάκα ρολογιού, τα δερμάτινα καθίσματα*, οι εμφανείς ραφές στις
ταπετσαρίες, το δερμάτινο τιμόνι, η κεντρική κονσόλα σε μαύρο
γυαλιστερό...τόσες λεπτομέρειες ποιότητας που σας προσκαλούν να το
οδηγήσετε.
*Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Peugeot

Άνετη διαβίωση
Στη διαμόρφωση  Coupé όπως και στη διαμόρφωση Cabriolet, το
308 CC προσφέρει 4 πραγματικές θέσεις και ένα χώρο επιβατών που
θα σας εκπλήξει. Τα καθίσματα είναι σχεδιασμένα για εσάς, η
εργονομική θέση οδήγησης συγκρατεί τέλεια το σώμα εξασφαλίζοντας
μια άνετη οδήγηση, ενώ οι συνεπιβάτες σας απολαμβάνουν μια
μοναδική αίσθηση άνεσης. Στις 4 θέσεις, 4 χρωμιωμένες χειρολαβές
συμπληρώνουν τις επενδύσεις των πορτών δημιουργώντας ένα
περιβάλλον εύρωστο και δυναμικό. Στη θέση οδήγησης, ο πίνακας
οργάνων με λευκό φόντο χαρακτηρίζει την προσωπικότητα του 308 CC.
Η κομψή παρουσία του 308 CC  ολοκληρώνεται από το μαύρο ντεκόρ
στην κεντρική κονσόλα όπου βρίσκονται ενσωματωμένα τα κουμπιά

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ



της αναδιπλούμενης οροφής, του συστήματος Airwave* και της οθόνης
πολλαπλών λειτουργιών. Μια ακόμη νότα υψηλής αισθητικής: ένας
χρωμιωμένος δακτύλιος στο κάτω μπράτσο του δερμάτινου τιμονιού.

Multimedia
Το 308 CC σας προτείνει μια σειρά από ηχοσυστήματα ή συστήματα
πλοήγησης τελευταίας γενιάς: ράδιο – CD MP3 WIP sound* με WIP
Bluetooth* στον προαιρετικό εξοπλισμό, πλοήγηση /kit ανοιχτής
ακρόασης WIP Nav/Τηλέφωνο WIP Com 3D, προσθέτοντας στους
επιβάτες την ευχαρίστηση της εικόνας.  Αυτά τα τρία ανώτερα ποιοτικά
συστήματα, με κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό, σας επιτρέπουν  να
ακούτε μουσική και ταυτόχρονα να μιλάτε στο τηλέφωνο διατηρώντας

την προσοχή σας στο δρόμο και να χρησιμοποιείτε το σύστημα
πλοήγησης κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας.
* Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό

    



ΑΠΟΔΡΑΣΤΕ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ



Ανακαλύψτε νέους ορίζοντες, αποδράστε  προς ασυνήθιστα μονοπάτια, ζήστε νέες  εμπειρίες...Χάρις στην
αρχιτεκτονική και τις καινοτόμες τεχνολογίες με το 308 CC μπορείτε να απολαύσετε  ακόμα περισσότερο το Cabriolet
σας. Κάθε ημέρα το 308 CC εναρμονίζεται τέλεια με τον τρόπο ζωής σας.



Airwave*: σύστημα θέρμανσης
για τον αυχένα 
Το Peugeot 308 CC ήταν το πρώτο Coupé –
Cabriolet 4 θέσεων στον κόσμο με το
σύστημα θέρμανσης  Airwave για τον αυχένα.
Οι αεραγωγοί ζεστού αέρα είναι
τοποθετημένοι στα προσκέφαλα των εμπρός
καθισμάτων και ρυθμίζουν τη θερμοκρασία, τη
ροή και την κατεύθυνσή του.

Αντιανεμική προστασία
Winstop*(ανεμοθώρακας)
Το Winstop είναι ένας αντιανεμικός θώρακας
που προστατεύει τους επιβάτες του 308 CC
από τις περιδινήσεις του αέρα. Το επικλινές
εμπρός παρμπρίζ έρχεται να συμπληρώσει
αυτή την προστασία.

Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα*
Στις εμπρός θέσεις τα θερμαινόμενα καθίσματα
του 308 CC διατηρούν μια ζεστή ατμόσφαιρα για 

τον οδηγό και το συνοδηγό.

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός*
Ο αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, με
σύστημα  παροχής αέρα και για τους πίσω
επιβάτες, ανιχνεύει τη διαμόρφωση Cabriolet
και την εξωτερική θερμοκρασία και
προσαρμόζει τη ροή, τη θερμοκρασία και την
κατεύθυνση του αέρα, σύμφωνα με τις
εξωτερικές συνθήκες.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 
ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Ο ήλιος πέφτει....ο αέρας γίνεται πιο ψυχρός: συνεχίστε να απολαμβάνετε την ελευθερία! Ο σχεδιασμός του 308 CC, το επικλινές παρμπρίζ,
το σύστημα θέρμανσης για τον αυχένα Airwave*, ο αυτόματος κλιματισμός*, ο «ανεμοθώρακας» *, σας επιτρέπουν να κινείστε με το 308 CC
στη διαμόρφωση  Cabriolet διατηρώντας την αίσθηση της θερμικής άνεσης που προσφέρει ένα Coupé



Σκληρή αναδιπλούμενη οροφή
Με μια απλή πίεση στο κουμπί που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα, η
αναδιπλούμενη εξ ολοκλήρου αυτόματη οροφή του 308 CC κρύβεται
αθόρυβα στο χώρο αποσκευών. Μπορείτε να παρακολουθείτε τη
διαδικασία αναδίπλωσης χάρις στην αναδιπλούμενη έγχρωμη οθόνη*.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό

Γενναιόδωρος χώρος αποσκευών
Η πρακτικότητα  στο 308 CC δε θυσιάζεται ποτέ: στη θέση Coupé ο
χώρος αποσκευών του 308 CC φτάνει στα 465 λίτρα. Στη θέση
Cabriolet, η αναδιπλούμενη οροφή εξοικονομεί 266 λίτρα χώρου
αποθήκευσης για να μεταφέρετε τις αποσκευές σας. 



ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Νέες τεχνολογίες THP ( Turbo High Pressure/ Turbo
Haute Pression) και VTi (Variable valve lift and
Timing Injection) εξασφαλίζουν την απόλυτη
ισορροπία ανάμεσα στις επιδόσεις και την
κατανάλωση καυσίμου.

1,6l VTi 16V 120 ίπποι

1,6l THP 16V 156 ίπποι

1,6l THP 16V 200 ίπποι

Β
Ε

Ν
Ζ

ΙΝ
Η

Π
Ε

Τ
Ρ

Ε
Λ

Α
ΙΟ

Mε τους κινητήρες πετρελαίου στο 308 CC,
ανακαλύψτε την τεχνολογία άμεσου ψεκασμού
υψηλής πίεσης που προσδίδει το HDi, σε
συνδυασμό με ένα μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων
ή ένα αυτόματο κιβώτιο* 6 ταχυτήτων. Οι
επιδόσεις είναι εφάμιλλες με το δυναμισμό του
308 CC.
*Με τον κινητήρα 2,0 lt HDi FAP 16V

1,6l HDi FAP 16V 112 ίπποι

1,6l e-HDi FAP 16V 112 ίπποι

2,0l HDi FAP 16V 163 ίπποι



Προστατέψτε το μέλλον του πλανήτη, πάρτε μέρος σε μια μεγάλη
πρόκληση. Η Peugeot συμβάλλει στην προστασία του
περιβάλλοντος εφαρμόζοντας στην γκάμα του 308 την τεχνολογία 
e-HDi: σύστημα stop & start* νέας γενιάς.
Το σύστημα αυτό απενεργοποιεί τον κινητήρα, όταν το όχημα
σταματά σε ένα κόκκινο σηματοδότη ή σε μια υπόδειξη «Stop».
Καινούρια δεδομένα για αυτό το σύστημα: η επανεκκίνηση
πραγματοποιείται με απόλυτη ηρεμία, όταν ο οδηγός επιλέξει να
συνεχίσει την πορεία του.
Η τεχνολογία e-HDi συνδυάζει μειωμένη κατανάλωση καυσίμου
και εκπομπών ρύπων CO2.
*Αυτόματη παύση και επανεκκίνηση του κινητήρα

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΜΙΚΡΟ-ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ STOP & START*
1,6L e-HDi 112 ίπποι FAP



PEUGEOT ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Για να ανταποκριθεί στις νέες περιβαντολογικές νόρμες και στις διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών, η Peugeot
επενδύει εδώ και πολλά χρόνια σε νέες τεχνολογίες. Σήμερα περισσότερο από 2,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα με κινητήρες πετρελαίου
εξοπλίζονται με το φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων FAP, μειώνοντας κατά 99,99% την εκπομπή μικροσωματιδίων.
Όσον αφορά τις καινοτόμες τεχνολογίες, η Peugeot προτείνει στην γκάμα της:

•Μικρο-Υβριδική τεχνολογία- Οι πρώτοι κινητήρες e-HDi με το σύστημα Stop & Start, νέας γενιάς, εξοπλίζουν ήδη συγκεκριμένα
μοντέλα της Peugeot. Αυτή η τεχνολογία μειώνει την κατανάλωση του καυσίμου έως 15% και περιορίζει τις εκπομπές CO2.

• Πλήρης-Υβριδική τεχνολογία- Το δεύτερο εξάμηνο του 2011, ο πρώτoς υβριδικός κινητήρας πετρελαίου στον κόσμο του Peugeot
3008 Hybrid4, εξασφαλίζει στους ιδιοκτήτες του, μειωμένες καταναλώσεις και εκπομπές CO2, 3,8 lt / 100 km, 99g CO2.

• 100% ηλεκτρικό – το iOn δεν είναι το μοναδικό 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Peugeot. Ομοίως ηλεκτρικό είναι το επιβατικό
Partner Origin με ωφέλιμο όγκο 3 m3. Μακροπρόθεσμα, προβλέπονται εκδόσεις αυτοκινήτων Peugeot που βασίζονται 100% στην
ηλεκτρική ενέργεια.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
HDi FAP
Η τεχνολογία HDi συνδυάζεται με ένα σύστημα πολύ αποτελεσματικό, το φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων (FAP). Η Peugeot
είναι η πρώτη κατασκευάστρια εταιρία που εξοπλίζει τα αυτοκίνητά της με αυτό το σύστημα. Το συγκεκριμένο φίλτρο  απαλείφει
οριστικά τα σωματίδια, καθιστώντας τα σχεδόν μη μετρήσιμα (0,004g/km). To FAP είναι μια αυτοκαθαριζόμενη συσκευή που
επεξεργάζεται τα καυσαέρια του κινητήρα πετρελαίου. Αυτή η τεχνολογία κάνει τον κινητήρα πετρελαίου σχεδόν καθαρό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

BVM: μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων / BVA : αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
*σύμφωνα με την οδηγία 99/100/CE.
**με ελαστικά Michelin Energy.

Κινητήρες Ίπποι
Καταναλώσεις   (l/100 km)* CO2 ( g/km)

Κύκλος πόλης Κύκλος εκτός πόλης Μεικτός κύκλος Μεικτός

Βενζίνη

1,6L VTi 16V BVM5 120 9,3**/9,5 5,5**/5,7 6,9**/7,1 155**/159

1,6L THP 16V BVM6 156 10 5,5 7,2 167

1,6L THP 16V BVA6 156 10,7 5,8 7,7 179

1,6L THP 16V BVM6 200 9,3 5,6 7,0 162

Πετρέλαιο

1,6L** e-HDi 16V FAP BVM6 112 6,1**/6,3 3,9**/4,1 4,7**/4,9 123**/128

2,0L HDi 16V FAP BVM6 163 7,5 4,7 5,7 149

2,0L HDi 16V FAP BVA6 163 8,7 5,4 6,6 172



Μέσα στο Peugeot 308 CC αισθάνεστε γαλήνη και άνεση, τόσο στη διαμόρφωση Coupé όσο και στη διαμόρφωση Cabriolet. 
Το 308 CC σχεδιάστηκε για να αντιστέκεται στις μετωπικές και πλευρικές συγκρούσεις και να απορροφά την ενέργειά τους.

Το 308 CC απέσπασε 5 αστέρια στα τεστ του
οργανισμού Euro NCAP* για την ασφάλεια
των ενηλίκων που επιβαίνουν στο αυτοκίνητο
(Adult Occupant Protéction), δηλαδή τη
μέγιστη διάκριση που θα μπορούσε να
πετύχει. Ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός
οργανισμός EURONCAP, ο οποίος
δημιουργήθηκε το 1997 και υποστηρίζεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ενώσεις
καταναλωτών , πραγματοποιεί δοκιμές
πρόσκρουσης σε διάφορα μοντέλα της
αγοράς παρέχοντας ακριβείς και ανεξάρτητες
μετρήσεις. Η ένωση δημοσιοποιεί τα
αποτελέσματα των δοκιμών υπό τη μορφή
αστεριών (*).
*European New Car Assessment Program

Παγκόσμια πρωτιά:
Πλευρικοί αερόσακοι κεφαλής
Τα  εμπρóς καθίσματα διαθέτουν από ένα
πλευρικό αερόσακο για την προστασία του
θώρακα και από ένα πλευρικό αερόσακο
κεφαλής, για μια ολοκληρωμένη προστασία
του σώματος του οδηγού – συνοδηγού,
ανεξάρτητα από τη ρύθμιση των εμπρός
καθισμάτων.

Το Peugeot 308 CC διαθέτει 6 αερόσακους :
2 εμπρός αερόσακους
2 πλευρικούς αερόσακους
2 πλευρικούς αερόσακους κεφαλής

Πίσω roll bar με αυτόματη ανάπτυξη
Σε περίπτωση ανατροπής του αυτοκινήτου,
ένας ανιχνευτής, υπολογίζοντας την ταχύτητα
και τη γωνία του αυτοκινήτου,  ενεργοποιεί
αυτόματα το roll bar σε χιλιοστά του
δευτερολέπτου (λιγότερο από ένα κλείσιμο
του ματιού), δημιουργώντας, σε συνδυασμό
με το εμπρός πλαίσιο του παρμπρίζ, έναν
κλωβό ασφαλείας για τους επιβαίνοντες.

ΕΞΥΠΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Επιδόσεις και
αποτελεσματικό
φρενάρισμα
Tο 308 CC είναι εξοπλισμένο
μ΄ενα σύστημα πέδησης,
πολλαπλών λειτουργιών : 
• Το ABS (Σύστημα

αντιμπλοκαρίσματος τροχών),
προλαμβάνει το μπλοκάρισμα
των τροχών σε ολισθηρό
οδόστρωμα, επιτρέποντας στον
οδηγό να διατηρήσει την
επιθυμητή τροχιά.

• Το AFU (Υποβοήθηση απότομης
πέδησης), πολλαπλασιάζει την
πίεση που  ασκείται στο πεντάλ
του φρένου, σε περίπτωση
απότομου φρεναρίσματος

• Το REF (Ηλεκτρονικός
κατανεμητής πέδησης),
κατανέμει την πίεση των

φρένων στους τέσσερις
τροχούς, λαμβάνοντας υπόψη
την πρόσφυση και το φορτίο του
οχήματος, ειδικά στις στροφές.
Το 308 CC είναι εξοπλισμένο με
ESP* (ηλεκτρονικό πρόγραμμα
ευστάθειας), το οποίο πέρα των
τριών προαναφερόμενων
λειτουργιών περιλαμβάνει και τις
δύο ακόλουθες: 

• Το ASR (Σύστημα αντιολίσθησης
των τροχών), αποτρέπει τους
τροχούς από το να
περιστρέφονται ανεξέλεγκτα σε
συνθήκες περιορισμένης
πρόσφυσης, κυρίως κατά τη
φάση της εκκίνησης.

• To CDS (Δυναμικός έλεγχος
ευστάθειας), εξασφαλίζει μια
ιδεώδη ισορροπία στο
αυτοκίνητο. Ένας αισθητήρας

τοποθετημένος στο κέντρο του
οχήματος, συγκρίνει την τροχιά
που έχει δοθεί από το τιμόνι με
την πραγματική τροχιά του
οχήματος. Εάν υπάρχει
αξιοσημείωτη διαφορά-
υπερστροφή ή υποστροφή-το
σύστημα φρενάρει έναν ή
περισσότερους τροχούς και
μειώνει την ροπή του κινητήρα
αν χρειάζεται, για να επαναφέρει
το όχημα στη σωστή τροχιά,
πάντα μέσα στα όρια των
φυσικών νόμων.

Peugeot Connect SOS*
Η υπηρεσία ανάγκης της Peugeot
επεκτείνεται στην Ευρώπη. Όταν
κάθε λεπτό μετράει για εσάς
βασιστείτε στην άμεση αντίδραση
της Peugeot.

Αυτόματη ειδοποίηση ανάγκης:
σε περίπτωση ενεργοποίησης
των αερόσακων ή των ζωνών
ασφαλείας, από το αυτοκίνητο
στέλνεται μια κλήση στην
υπηρεσία Peugeot Connect SOS*
μέσω του τηλεφώνου, χωρίς την
παρέμβαση του οδηγού. Η
επικοινωνία γίνεται στη γλώσσα
του κατόχου του αυτοκινήτου.
Ειδοποίηση ανάγκης: είτε ο
εμπλεκόμενος σε ένα συμβάν,
είτε ο αυτόπτης μάρτυρας μπορεί
να επικοινωνήσει με την Peugeot
Connect SOS* με την
ενεργοποίηση του κουμπιού SOS
(3 δευτερόλεπτα) τοποθετημένο
στο ταμπλό του αυτοκινήτου. 
* Η υπηρεσία Peugeot Connect SOS είναι 
διαθέσιμη ανάλογα με τη χώρα.



ΧΡΩΜΑΤΑ Coupé-Cabriolet σχεδιάζονται με την παράδοση του υψηλού επιπέδου των
Cabriolet, το 308 CC σας προσφέρει μια επιλογή, για να δείξει τον ισχυρό του
χαρακτήρα, ανάμεσα σε 9 χρώματα: 6 μεταλλικά, 1 απλό, 1 nacrée και 1 τριπλής
επίστρωσης.

Ζάντα αλουμινίου Izalco 16”

ΖΑΝΤΕΣ

Ζάντα Kapsiki 17’’* Ζάντα αλουμινίου Lincancabur 18”

Γκρι Aluminium

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

Brun GuaranjaΜπλε BourrasqueΜπλε Philae

Γκρι Hurricane Λευκό Nacrée Κόκκινο Babylone

NACRÉEΑΠΛΑ Τριπλό Βερνίκι

*Διαθέσιμο ως αξεσουάρ. 

Ζάντα αλουμινίου Stromboli 17”

Γκρι Thorium Μαύρο Perla Nera



ΑΞΕΣΟΥΑΡ Κερδίστε σε άνεση και επωφεληθείτε από τις καινοτόμες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το
308 CC, μέσω των έξυπνων εξοπλισμών που διαθέτει.

Αντιανεμική προστασία
Για μεγαλύτερη προστασία στη διαμόρφωση cabriolet, ένας
αντιανεμικός θώρακας προστατεύει τους εμπρός και πίσω επιβάτες
από τις περιδινήσεις του αέρα.

Σκάρα ποδηλάτου κοτσαδόρο
Για να σας συνοδεύει στις αποδράσεις σας, η σκάρα ποδηλάτου που
στηρίζεται στον κοτσαδόρο, εγκαθίσταται γρήγορα και εύκολα,
ιδανική για καθημερινή χρήση. Είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε
τη σκάρα στον κοτσαδόρο με επιπλέον φώτα σήμανσης.

Wi – Fi* On Board
Χάρις στη συσκευή Wi – Fi*
μπορείτε να συνδέσετε ένα
φορητό υπολογιστή ή άλλες
συσκευές με υπηρεσίες Internet.
*Χορηγείται χωρίς σύνδεση, λειτουργεί με

κάρτα SIM 3G/3G+ ειδικά για το internet

πρέπει να γίνει συνδρομή στον ανάλογο

πάροχο.

Συστήματα πλοήγησης
Αφορούν τις εκδόσεις που δεν
έχουν σύστημα πλοήγησης στο
βασικό εξοπλισμό. (Οθόνη 4,3΄,
χαρτογράφηση της Ευρώπης,
Bluetooth).
Για περισσότερες πληροφορίες 
συμβουλευτείτε το Επίσημο Δίκτυο της
Peugeot.

2 3

2

Πατάκια δαπέδου
Διπλή προστασία της μoκέτας.
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Ταπέτο πορτ-μπαγκάζ
Αδιάβροχο, ανθεκτικό και
υδατοστεγές, προστατεύει το
χώρο αποσκευών από την
καθημερινή χρήση.
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ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1

Οι εσωτερικές επενδύσεις, ειδικά στη διαμόρφωση cabriolet, δένουν ιδανικά με τα
εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος, κάνοντας το 308 CC ακόμα πιο κομψό.
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 Απλό δέρμα 
 Μαύρο Vintage

 Απλό δέρμα Claudia
 Grège/Lama

 Απλό δέρμα
 Claudia Vintage

 Ύφασμα Speed-up 
 Μαύρο/Γκρι

 Δέρμα integral Claudia
 Grège/Lama

 Απλό δέρμα Claudia
 Μαύρο Mistral

 Δέρμα intégral 
 Claudia Vintage

 Δέρμα intégral Claudia
 Μαύρο Mistral
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Για να μάθετε περισσότερα για το μελλοντικό σας 308 CC, για να βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε, για να υπολογίσετε την τιμή
του σε συνδυασμό με το επίπεδο εξοπλισμού και τον προαιρετικό εξοπλισμό που θα επιλέξετε, συνδεθείτε στο Internet και στο
site www.peugeot.gr

www.peugeot.gr



Διαλέγοντας ένα Peugeot, έχετε τη σιγουριά ενός εκτεταμένου δικτύου εξυπηρέτησης, που χαρακτηρίζεται  από επαγγελματισμό,
αποτελεσματικότητα και ανώτερη ποιότητα. Απευθύνεστε σε ειδικούς, που είναι κοντά σας, καταλαβαίνουν τις ανάγκες σας και ανταποκρίνονται
άμεσα και αποτελεσματικά

Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες αυτού του φυλλαδίου βασίζονται στα χαρακτηριστικά κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Οι εξοπλισμοί που παρουσιάζονται υπάγονται στο βασικό ή στον προαιρετικό
εξοπλισμό, ανάλογα με τις εκδόσεις. Μέσα στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων, η Peugeot διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής, ανά πάσα στιγμή, των τεχνικών χαρακτηριστικών, του βασικού και
προαιρετικού εξοπλισμού και των χρωμάτων. Η τρέχουσα τεχνική αναπαραγωγής φωτογραφιών δεν επιτρέπει την ακριβή απόδοση των χρωμάτων. Το προσπέκτους αυτό δεν αποτελεί συμβόλαιο αγοράς.
Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία, αποταθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Peugeot. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος καταλόγου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση
της Automobiles Peugeot.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

BOUTIQUE PEUGEOT
Διαθέτει μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ της
Peugeot, σχεδιασμένα ειδικά για το
αυτοκίνητό σας. Συμβουλευθείτε το
Επίσημο Δίκτυο και βρείτε τα αντικείμενα
και τα αξεσουάρ της Peugeot που θέλετε να
αγοράσετε για εσάς...ή για τους άλλους.

H PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Peugeot και το δίκτυό της, προσέχοντας
το περιβάλλον, ανακυκλώνει τα παλαιά
ανταλλακτικά από τις επισκευές των
αυτοκινήτων.

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ INTERNET
Ανακαλύψτε την Peugeot μέσα από το
Internet. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση
www.peugeot.com ή για τις ελληνικές
σελίδες www.peugeot.gr

PEUGEOT ASSISTANCE*
Μια απλή κλήση στο νούμερο 210 57 61
111 αρκεί για να ξεπεράσετε κάθε
απρόοπτο. Το πρόγραμμα οδικής
υποστήριξης PEUGEOT ASSISTANCE* είναι
κοντά σας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες
την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο και
σας βοηθά παντού μέσα στην Ελλάδα, αλλά
και στην Ευρώπη.
*Για να γνωρίζετε καλύτερα τις παροχές και
τους όρους του προγράμματος της
Peugeot Assistance απευθυνθείτε στο
Δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Peugeot.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ PEUGEOT
Ενημερωθείτε από τους επίσημους
εμπόρους, για τα χρηματοδοτικά
προγράμματα Peugeot Credit και σίγουρα
θα βρείτε τους ευνοϊκότερους όρους της
αγοράς.

ΕΓΓΥΗΣΗ PEUGEOT
Η ποιότητα Peugeot είναι δεδομένη.
Πλεονέκτημά της, το πλήρες δίκτυο και η
ποιότητα των δοκιμασμένων υλικών της.
Γι΄αυτό προσφέρει εγγύηση 2 ετών χωρίς
περιορισμό χιλιομέτρων, για τα μηχανικά
μέρη, την εργασία και τα ανταλλακτικά, τρία
χρόνια εγγύηση βαφής καθώς και δώδεκα
χρόνια εγγύηση κατά της σκουριάς.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PEUGEOT
Ασφάλεια και ποιότητα! Η Peugeot
δοκίμασε και ενέκρινε καθένα από τα
ανταλλακτικά της. Η τοποθέτησή τους από
το Επίσημο Δίκτυο, συνοδεύεται από
εγγύηση ενός χρόνου για το ανταλλακτικά
και την εργασία τους.
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