
PEUGEOT 308 / 308 SW





ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ
ΣΥΓΚΙΝΟΥΝ
Με την πρώτη ματιά, η παρουσία των φώτων ημέρας με Led,
το καπό με έντονη κλίση και η νέα μάσκα δίνουν στο 308 ένα
στυλ πιο κομψό και πιο εύρωστο. Στοιχεία διακόσμησης από
χρώμιο έρχονται να τονίσουν τη φυσική ομορφιά του 308. 
Ο δυναμισμός από μπροστά μεταφέρετε και στα πλαϊνά του
αυτοκινήτου μέσω των καλά σχεδιασμένων γραμμών του. Οι
νέες ζάντες αλουμινίου ενισχύουν σημαντικά το δυναμισμό του
Peugeot 308.



Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ



Η κεντρική κονσόλα του 308 απελευθερώνει την ορατότητα. Με
καμπύλες γραμμές, ενσωματώνει τον αυτόματο διζωνικό*
κλιματισμό,  το ράδιο – cd με MP3* και το σύστημα πλοήγησης* με
πτυσσόμενη οθόνη. Ο σχεδιασμός και η ποιότητα των υλικών
εξασφαλίζουν την ακουστική άνεση στο εσωτερικό του
αυτοκινήτου. Τα χρώματα και τα υλικά των επενδύσεων επιλέχτηκαν
προσεκτικά ώστε να δημιουργήσουν ένα αρμονικό εσωτερικό
περιβάλλον.

Θέση οδήγησης
Τα κυρίως όργανα, με επιχρωμιωμένα πλαίσια, είναι διαθέσιμα σε
λευκό ή μαύρο φόντο. Το διακοσμητικό γύρω από το μοχλό των
ταχυτήτων και αυτό γύρω από τις εσωτερικές λαβές των θυρών,
υπογραμμίζουν το στυλ του Peugeot 308.

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός*
Για τη δική σας άνεση και αυτή των επιβατών, το 308 διαθέτει
αυτόματο διζωνικό κλιματισμό*, που επιτρέπει την ανεξάρτητη
ρύθμιση της θερμοκρασίας για τον οδηγό και το συνοδηγό.
Επιπλέον άνεση, το 308 διαθέτει σύστημα παροχής αέρα για τους
πίσω επιβάτες*.

Χώρο στην άνεση
Η αρχιτεκτονική του Peugeot 308 συμβάλλει στην άνεση των
εσωτερικών χώρων. Τα εμπρός καθίσματα αφήνουν χώρο για τα
γόνατα των πίσω επιβατών. Στο 308 πολυάριθμοι αποθηκευτικοί
χώροι διευκολύνουν τη ζωή σας: πίσω εταζέρα* που περιλαμβάνει
χώρους αποθήκευσης αντικειμένων, προσβάσιμη από το εσωτερικό
του αυτοκινήτου ή από το χώρο των αποσκευών, ψυχώμενο
ντουλαπάκι συνοδηγού χωρητικότητας 10lt και εμπρός κεντρικό
ανακλινόμενο υποβραχιόνιο, με χώρο αποθήκευσης και μία πρίζα
USB Box* .
* Ανάλογα με την έκδοση
** Στον προαιρετικό εξοπλισμό





308 SW, ΟΝΕΙΡΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Το Peugeot 308 SW είναι ένα αυτοκίνητο γενναιόδωρο, που
συνδυάζει την κομψότητα, τις οδηγικές επιδόσεις,  τη
διαμορφωσιμότητα και την άνεση. Οι μεγάλες γυάλινες
επιφάνειες με την πανοραμική γυάλινη οροφή, που
εξασφαλίζει αξιοπρόσεκτη ορατότητα, αποκαλύπτουν στο
308 SW τη γενναιοδωρία των χώρων και της άνεσης που
προσφέρει στους επιβάτες. Μια γενναιοδωρία η οποία
εκφράζεται πλήρως με τη μοναδική του διαμορφωσιμότητα:
το 308 SW προσαρμόζεται άμεσα στις επιθυμίες σας χάρις
στα ανεξάρτητα*, αναδιπλούμενα καθίσματα και τη
δυνατότητα προσθήκης μιας τρίτης σειράς καθισμάτων** 
για τη μεταφορά μέχρι 7 ατόμων. 
* Με την έκοδση 7 θέσεων
** Προαιρετικά ανάλογα με την έκδοση



Χωρητικότητα και χώροι
αποθήκευσης
Στο 308 SW  ο όγκος του χώρου
αποσκευών κάτω από την
εταζέρα, διαμορφώνεται μέχρι τα

674 λίτρα* στην έκδοση με 5
θέσεις και μέχρι 2149 λίτρα** με
τα καθίσματα αναδιπλωμένα.

308 SW, ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ
Γιατί να είστε στριμωγμένοι αφού μπορείτε να κινηθείτε και να
ελιχθείτε άνετα χάρις στη διαμορφωσιμότητα του 308 SW; Με
μακρύ μεταξόνιο για εύκολη πρόσβαση, αρχιτεκτονική όμοια
μ΄αυτήν ενός κινηματογράφου για άνεση, αναδιπλούμενα καθίσματα
για μια διαμόρφωση 2 έως 7 θέσεων, το 308 SW διαμορφώνεται
μ΄έναν ευφυή τρόπο, μέσα σ΄έναν άνετο χώρο.



Καθίσματα
• Από 5 έως 7 θέσεις στον
προαιρετικό εξοπλισμό
• Αναδιπλούμενες πλάτες
καθισμάτων από 19 έως 30°
• Δεύτερη σειρά καθισμάτων
αποτελούμενη από 3 ανεξάρτητα
καθίσματα, κινούμενα κατά 
μήκος 90mm.

Ανακλινόμενα καθίσματα
• Πλάτη καθίσματος πλήρως

ανακλινόμενη για επίπεδη
διαμόρφωση χώρου.

• Μεσαίο κάθισμα δεύτερης
σειράς καθισμάτων
ανακλινόμενο σε μορφή
γραφείου.

Αναδιπλούμενα καθίσματα
• Μεγιστοποίηση του χώρου

αποσκευών χάρις στα
αναδιπλούμενα καθίσματα της
δεύτερης σειράς.

Αφαιρούμενα καθίσματα
• Μπορείτε να διατηρήσετε μόνο

τα καθίσματα οδηγού και
συνοδηγού

• Μέγιστος χώρος φόρτωσης

Φωτισμός στο χώρο
αποσκευών
Διάφορες πηγές φωτός έρχονται
να φωτίσουν το χώρο
αποσκευών:  φωτισμός στην
πίσω πλαφονιέρα και κάτω από
την εταζέρα, πτυσσόμενος

φακός*** τοποθετημένος στον
πίσω δεξιά θόλο. Συνοδεύεται
από επαναφορτιζόμενη μπαταρία
η οποία φορτίζεται με την κίνηση
του αυτοκινήτου, ενώ ο φακός
μπορεί να αφαιρεθεί σε
περίπτωση ανάγκης.

*    Μέχρι 570 dm3 VDA
**   Μέχρι 1736 dm3 VDA
*** Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό



Αυτός ο νέος κινητήρας βενζίνης 1,6 lt THP
200 ίππων που εξοπλίζει το 308 GTi,
διαθέτει μεγάλη ιπποδύναμη και αυξημένη
ροπή, διαθέσιμη από χαμηλές στροφές με

περιορισμένη κατανάλωση καυσίμου. Οι
επιδόσεις αυτές οφείλονται στο συνδυασμό
των πιο πρόσφατων τεχνολογιών: THP και
VTi. Σε έναν κινητήρα 4 κυλίνδρων, το turbo
και ο άμεσος ψεκασμός συνδυάζονται με το
σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων,
εισαγωγής και εξαγωγής, για τη μέγιστη
απόδοσή του. 
Στο 308 GTi ο νέος κινητήρας τελευταίας

γενιάς, οι ειδικά σχεδιασμένες αναρτήσεις
και τα αποτελεσματικά φρένα, του
εξασφαλίζουν μια κορυφαία οδική
συμπεριφορά η οποία αποτυπώνεται από τις
αεροδυναμικές γραμμές και σχεδιασμό του
αμαξώματος.



Ο σπορ χαρακτήρας του 308 GTi εκφράζεται
και στο εσωτερικό του. Ο χώρος επιβατών
προϊδεάζει τον οδηγό και τους επιβάτες για το
δυναμικό του χαρακτήρα: καθίσματα τύπου
baquets* για μεγαλύτερη άνεση, δερμάτινο
τιμόνι 3 ακτίνων με λογότυπο GTi, πεταλιέρα
και υποπόδιο με διακόσμηση αλουμινίου. Όλα
μέσα στο 308 GTi εκφράζουν δυναμισμό,
κομψότητα και πρακτικότητα.

1.Ζάντα και λογότυπο GTi*
2.Διπλή απόληξη εξάτμισης από χρώμιο
3.Πεταλιέρα GTi
4. Κάθισμα δέρμα-ύφασμα koto Mistral με
κόκκινες ραφές και κεντημένο λογότυπο GTi.
* Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Επίσημο 
Δίκτυο της Peugeot
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Η ΒΟΛΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ
Χάρις στα νέα συστήματα πολυμέσων WIP*: ´´The World in
Peugeot**´´ προτείνει 2 λύσεις: σύστημα πλοήγησης Kit Main libres
WIP Nav και σύστημα πλοήγησης τηλεφώνου WIP Com 3D. Μπορείτε
να ακούτε τη μουσική που σας αρέσει, να τηλεφωνείτε με ηρεμία, να
σας οδηγεί και να το συμβουλεύεστε καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδρομής με απόλυτη ασφάλεια.
* Ανάλογα με τις εκδόσεις
** Ο Κόσμος όλος στο Peugeot σας

PEUGEOT CONNECT SOS*
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 είναι ήδη διαθέσιμη σε 10 ευρωπαϊκές χώρες:
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο,
Ολλανδία, Ελβετία και Αυστρία.
* Η υπηρεσία Peugeot Connect SOS είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη χώρα.



Σύστημα πλοήγησης
WIP com 3D

Το σύστημα πλοήγησης WIP com
3D περιλαμβάνει ένα DVD video
(μόνο όταν το 308 είναι σε
στάση) με το οποίο μπορείτε,
επίσης, να ακούτε τη μουσική που
προτιμάτε μέσω του CD audio ή
CD MP3/WMA. Διαθέτει μία
πρίζα USB για ανάγνωση αρχείων
MP3 και WMA. Το σύστημα
πλοήγησης WIP COM διαθέτει
10G δίσκο για να αποθηκεύετε τη
μουσική σας και με τη λειτουργία
jukebox μπορείτε να ακούτε
ελεύθερα μέχρι 180 ώρες
μουσικής (σε μορφή MP3).

Τηλέφωνο GSM 
ανοιχτής ακρόασης 
και kit Bluetooth

Το τηλέφωνο WIP com 3D σας
δίνει τη δυνατότητα να
επικοινωνείτε με απλότητα και
άνεση: μέσω ανοιχτής ακρόασης,
εφόσον έχετε εγκαταστήσει
συμβατή κάρτα SIM ή μέσω του
Bluetooth (το Bluetooth
λειτουργεί με την τηλεφωνική
συσκευή ενεργοποιημένη).

Σύστημα πλοήγησης GPS,
3D
Με το σύστημα πλοήγησης WIP
Com 3D επωφελείστε από μια
τεχνολογία αιχμής. Το σύστημα
πλοήγησης GPS διαθέτει
δορυφορική χαρτογράφηση της
Ευρώπης αποθηκευμένη στο
σκληρό δίσκο. Το GPS σας
ενημερώνει για την κατάσταση
της κυκλοφορίας σε όσες χώρες
είναι διαθέσιμη και σας οδηγεί
ήρεμα στον προορισμό σας.
Μπορείτε να δείτε τη διαδρομή
σας μέσω οθόνης 2D ή 3D,
(συγκεκριμένα 60 μεγάλες πόλεις
σε όλη την Ευρώπη,
απεικονίζοντας μέσω οθόνης 3D
σημεία ενδιαφέροντος, όπως
μνημεία, γέφυρες, μεγάλα
καταστήματα...) στη μεγάλη
οθόνη υψηλής ανάλυσης VGA
7´´ 16/9e, απεικονίζονται τα
ονόματα των δρόμων που
εμφανίζονται στα γραφήματα της
διαδρομής.

Σύστημα ανοικτής
ακρόασης WIP Nav
Στο βασικό ή προαιρετικό
εξοπλισμό, αυτό το σύστημα
πλοήγησης με έγχρωμη οθόνη
7΄΄ 16/9 αποτυπώνει τη
χαρτογράφηση όλης της
Ευρώπης στην κάρτα SD.
Ενημερώνει για την κατάσταση
της κυκλοφορίας και σας οδηγεί
ήρεμα στον προορισμό σας. Το
σύστημα ανοιχτής ακρόασης
Bluetooth επιτρέπει την
επικοινωνία μέσω ενός κινητού
τηλεφώνου, συμβατού με
Bluetooth. Το ηχοσύστημα
αποτελείται από μια συσκευή
ανάγνωσης αρχείων MP3/WMA
συμβατή με cd. Μια βοηθητική
πρίζα για εξωτερική σύνδεση που
βρίσκεται στο ντουλαπάκι του
συνοδηγού, σας επιτρέπει να
ακούτε τη μουσική που
προτιμάτε.

Ηχοσύστημα JBL
Το σύστημα JBL, στο βασικό ή
προαιρετικό εξοπλισμό, ειδικά
σχεδιασμένο για το Peugeot 308
και 308SW αποτελείται από 8
ηχεία σε διάφορα σημεία στο
χώρο των επιβατών και το ηχείο
των μπάσων. Αυτό το ηχητικό
σύστημα έχει παραμετροποιηθεί
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
αυτοκινήτων Peugeot 308 και
308 SW.



ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

1,4 lt VTi 98 ίπποι
Αυτός ο κινητήρας συνδυάζεται με ένα μηχανικό
κιβώτιο 5 ταχυτήτων. Ο κινητήρας διατηρεί την
κατανάλωση καυσίμου σε χαμηλά επίπεδα.

1,6 lt VTi 120 ίπποι
Αυτός ο κινητήρας συνδυάζεται με μηχανικό
κιβώτιο 5 ταχυτήτων ή με αυτόματο κιβώτιο 4
ταχυτήτων, επιτυγχάνοντας την απόλυτη ισορροπία
ανάμεσα στην οδηγική απόλαυση και την
κατανάλωση.

1,6 lt VTi 156 ίπποι
Διατίθεται με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο 6
σχέσεων. Αυτός ο κινητήρας διαθέτει υψηλή ροπή
(240 Nm στις 1400 στροφές/λεπτό) η οποία είναι
διαθέσιμη από τις χαμηλές στροφές. Συνδυάζει
έτσι δυναμισμό και επιδόσεις.

1,6 lt VTi 200 ίπποι
Με το συνδυασμό των τεχνολογιών THP (turbo
άμεσου ψεκασμού) και VTi (σύστημα μεταβλητού
χρονισμού βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής),
αυτός ο κινητήρας συνδυάζεται με ένα μηχανικό
κιβώτιο 6 ταχυτήτων, εξασφαλίζοντας εκρηκτικές
επιταχύνσεις.

1,6 lt e-HDi 112 ίπποι FAP 
(κοιτάξτε στην απέναντι σελίδα)

1,6 lt HDi FAP 92 ίπποι
Αυτός ο κινητήρας διατίθεται μ΄ένα μηχανικό
κιβώτιο 5 ταχυτήτων συνδυάζοντας επιδόσεις και
κατανάλωση. Εξασφαλίζει μ΄αυτόν τον τρόπο μια
αληθινά ευχάριστη οδήγηση.

2,0 lt HDi FAP 150 ίπποι
Αυτός ο κινητήρας συνδυάζεται μ΄ένα μηχανικό
κιβώτιο 6 ταχυτήτων, προσφέροντας επιδόσεις και
δυναμισμό.

2,0 lt HDi FAP 163 ίπποι
Αυτός ο κινητήρας των 1997 cm³ συνδυάζεται
μ΄ένα αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων,
προσφέροντας επιδόσεις και δυναμισμό υψηλού
επιπέδου, κάνοντας την οδήγηση πραγματικά
ευχάριστη.
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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 και 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. Ο κινητήρας 1,6 lt e-HDi 112 ίπποι
συνδυάζεται με ένα σειριακό κιβώτιο 6
σχέσεων.
* Αυτόματο σύστημα απενεργοποίησης και επανεκκίνησης

του κινητήρα

ΜΙΚΡΟ - ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ :
1,6 lt e-HDi 112 ίπποι FAP 
ΣΥΣΤΗΜΑ STOP & STArT*

e-Booster

Ηλεκτρονική ισχύς

Πυκνωτές υψηλής χωρητικότητας 5V

Μπαταρία κλειστού τύπου 12V 70 Ah

Μονάδα ελέγχου συστήματος Stop και Start

Αντιστρεφόμενος εναλλάκτης

Κινητήρας HDi 
Με μπλε, τα εξαρτήματα ελέγχου

Με κόκκινο, τα εξαρτήματα ισχύος

1.
1a.
1b.
2.
3.
4.
5.



PEUGEOT ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Για να ανταποκριθεί στις νέες περιβαλλοντικές 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 του 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 /
100km, 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.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

* Με ελαστικά energy saver. / **Σύμφωνα με την οδηγία 99/100/CE. FAP: φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων.

* Με ελαστικά energy saver. / ** Σύμφωνα με την οδηγία 99/100/CE.

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

Κύκλος πόλης Κύκλος εκτός πόλης Μεικτός Μεικτός

308 

1,6L e-HDi 16V 112 ίπποι BVM6* 5,2 3,6 4,2 109

1,6 l e-HDi FAP 112 ίπποι pilotée 4,4 3,7 4,0 104

1,6L HDi 16V 92 ίπποι BVM5 5,2 3,6 4,2 110

2,0L HDi 16V 150 ίπποι FAP BVM6* 6,1 4,2 4,9 129

308 SW 5 θέσεις

1,6L e-HDi 16V 112 ίπποι BVM6* 5,5 3,9 4,5 116
1,6 l e-HDi FAP 112 ίπποι pilotée 4,9 3,9 4,3 112

1,6L HDi 16V 92 ίπποι BVM5 5,3 4,0 4,5 119

2,0L HDi 16V 150 ίπποι FAP BVM6 6,5 4,3 5,1 134

2,0L HDi 16V 163 ίπποι FAP BVA6 8,8 5,5 6,7 174

308 SW 7 θέσεις

1,6L e-HDi 16V 112 ίπποι BVM6* 6,1 3,9 4,7 124
1,6 l e-HDi FAP 112 ίπποι pilotée - - - 127

1,6L HDi 16V 92 ίπποι BVM5 5,3 4,0 4,5 119

2,0L HDi 16V 150 ίπποι FAP BVM6 6,9 4,4 5,3 139

2,0L HDi 16V 163 ίπποι FAP BVA6 8,8 5,7 6,7 174

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

Κύκλος πόλης Κύκλος εκτός πόλης Μεικτός κύκλος Μεικτός

308 

1,4L VTi 16V 98 ίπποι BVM5* 8,4 5,1 6,3 144

1,6L VTi 16V 120 ίπποι BVM5* 9,1 4,9 6,4 147

1,6L VTi 16V 120 ίπποι BVA4* 9,5 5,4 6,9 159

1,6L THP 16V 156 ίπποι BVM6* 9,0 4,9 6,4 149

1,6L THP 16V 156 ίπποι   pilotée 10,8 5,5 7,4 171
1,6L THP 16V 200 ίπποι BVM6 9,2 5,5 6,9 159 

308 SW 5 θέσεις

1,6L VTi 16V 120 ίπποι BVM5* 9,1 4,9 6,4 147

1,6L VTi 16V 120 ίπποι BVA4* 10 5,5 7,2 166

1,6L THP 16V 156 ίπποι BVM6* 9,5 5,2 6,8 155

1,6L THP 16V 156 ίπποι pilotée 10,8 5,5 7,4 171

308 SW 7 θέσεις

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

1,6L VTi 16V 120 ίπποι BVA4* 10 5,5 7,2 166

1,6L THP 16V 156 ίπποι BVM6* 9,7 5,3 6,9 159

1,6L THP 16V 156 ίπποι   pilotée 10,8 5,7 7,6 175



ΕΞΥΠΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Πρόληψη
Για να απολαμβάνετε τη χαρά
της οδήγησης κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες, το 308
είναι εξοπλισμένο μ΄ένα
ολοκληρωμένο σύστημα
πέδησης, πολλαπλών
λειτουργιών:
• Το ABS (Σύστημα

αντιμπλοκαρίσματος τροχών),
προλαμβάνει το μπλοκάρισμα
των τροχών σε ολισθηρό
οδόστρωμα.

• Το REF (Ηλεκτρονικός
κατανεμητής πέδησης),
κατανέμει την πίεση των
φρένων στους τέσσερις
τροχούς για
αποτελεσματικότερο

φρενάρισμα, ειδικά στις
στροφές.

• Το AFU (Υποβοήθηση
απότομης πέδησης),
πολλαπλασιάζει την πίεση που
εσείς ασκείτε στο πεντάλ του
φρένου, σε περίπτωση
ανάγκης.
Το ESP* (ηλεκτρονικό
πρόγραμμα ευστάθειας), το
οποίο   περιλαμβάνει 2 επιπλέον
λειτουργίες:

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

• To CDS (Δυναμικός έλεγχος
ευστάθειας). Ένας αισθητήρας
τοποθετημένος στο κέντρο του
οχήματος, εντοπίζει εάν
υπάρχει   – υπερστροφή ή
υποστροφή –   επαναφέροντας
το όχημα στη σωστή τροχιά,
πάντα μέσα στα όρια των
φυσικών νόμων.

Ειδοποίηση 
Σε περίπτωση ανάγκης, χάρις
στο σύστημα πλοήγησης
τηλεφώνου WIP Com 3D*, με
την κάρτα SIM εγκατεστημένη,
εντοπίζεται αυτόματα και άμεσα
το ακινητοποιημένο όχημα από
την υπηρεσία PEUGEOT
URGENCE. Ο εντοπισμός του

ακινητοποιημένου οχήματος
μπορεί να γίνει και με την
ενεργοποίηση του κουμπιού
SOS. Η PEUGEOT URGENCE**
εκτιμά την κατάσταση και
ενημερώνει την οδική βοήθεια.

*Aνάλογα με την έκδοση
**H πρόσβαση στην υπηρεσία PEUGEOT
URGENCE προϋποθέτει την εγκατάσταση
μιας κάρτας SIM στο σύστημα τηλεφώνου
πλοήγησης WIP COM 3D 



Προστασία

Απορρόφηση ενέργειας
σύγκρουσης
Σε περίπτωση μετωπικής
σύγκρουσης η κολόνα του
τιμονιού του 308 υποχωρεί, ενώ
περιορίζεται στο ελάχιστο ο
κίνδυνος να εισχωρήσει ο
κινητήρας και το κιβώτιο
ταχυτήτων στο χώρο των
επιβατών. Σε περίπτωση
πλευρικής σύγκρουσης είστε
προφυλαγμένοι μέσα σ΄ένα
κλωβό ασφαλείας, με γερές
πλευρικές ενισχύσεις.

Ζώνες ασφαλείας
Οι εμπρός ζώνες ασφαλείας είναι
εξοπλισμένες με πυροτεχνικούς
προεντατήρες και με περιοριστή
δύναμης. Στο 308 SW οι τρεις
πίσω θέσεις των επιβατών είναι
εξοπλισμένες με περιοριστή
δύναμης. Όλες οι ζώνες
ασφαλείας διαθέτουν φωτεινή
και ηχητική ένδειξη στην κεντρική
κονσόλα μη στερέωσή τους*.

Αερόσακοι
Η προστασία των επιβατών
επιτυγχάνεται από την παρουσία
6 αερόσακων:
• δύο εμπρός αερόσακοι, οδηγού

και συνοδηγού, 
• δύο εμπρός πλευρικοί

αερόσακοι που προστατεύουν
το θώρακα, την κοιλιά και τη
λεκάνη του οδηγού –
συνοδηγού.

• δύο αερόσακοι τύπου
«κουρτίνας» προστατεύουν το
κεφάλι των επιβατών στις
πλευρικές θέσεις.

Προστασία των παιδιών 
Στο 308 SW οι πίσω θέσεις της
δεύτερης σειράς καθισμάτων
(διπλά ή μονά καθίσματα) είναι
εξοπλισμένες με στηρίγματα
ISOFIX για την τοποθέτηση
παιδικών καθισμάτων. Για την
ασφάλεια των παιδιών, στις πίσω
θέσεις οι πόρτες και τα παράθυρα
κλειδώνουν ηλεκτρικά.
* Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό

Το Peugeot 308 απέσπασε 5 αστέρια στα τεστ του οργανισμού Euro
NCAP* για την ασφάλεια των ενηλίκων που επιβαίνουν στο όχημα
(Adult Occupant Protéction), δηλαδή τη μέγιστη διάκριση που θα
μπορούσε να πάρει. 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



ΑΠΛΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΖΑΝΤΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (προαιρετικά*)

Γκρι   Aluminium Μαύρο Perla Nera Γκρι   Thorium Vapor Grey

Μπλε PhilaeTerre d’ombre Μπλε Bourrasque

Κόκκινο   BabyloneΛευκό   Banquise Γκρι   Hurricane

ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ*

ΤΑΣΙΑ

Ζάντα αλουμινίου
16” Santiaguito

Ζάντα αλουμινίου 
17”   Melbourne

Τάσι 16” Toliman Ζάντα αλουμινίου 
18” Lincancabur

Τάσι 15” Atacama

Τα 308 και 308 SW σας προσφέρουν μια επιλογή ανάμεσα σε 10 χρώματα: 
7 μεταλλικά, 2 απλά και 1 τριπλής επίστρωσης, στο βασικό ή προαιρετικό
εξοπλισμό

Ζάντα αλουμινίου 
18” Lincancabur γκρι Storn

ΖΑΝΤΕΣ



ΑΞΕΣΟΥΑΡ Τονίστε τις κομψές και δυναμικές γραμμές των 308 / 308 SW με τους ξεχωριστούς εξοπλισμούς των
αξεσουάρ, επιβεβαιώνοντας ακόμα περισσότερο την προσωπικότητά τους.

Εμπρός ποδιά τύπου carbon
Τοποθετημένες κάτω από τον εμπρός προφυλακτήρα, αυτές οι 2
«λάμες» είναι αρμονικά σχεδιασμένες με τον προφυλακτήρα και δίνουν
έμφαση στο δυναμισμό του δικού σας 308. 

Προστασία στο κατώφλι
του χώρου αποσκευών
Ένα αυτοκόλλητο τοποθετείται
στο πάνω μέρος του πίσω
προφυλακτήρα.

Αποσπώμενο σύστημα
πλοήγησης
Εύκολο στη χρήση του,
προσφέρει ποιότητα και
λειτουργικότητα.

Βάση στήριξης ποδηλάτου /
Μπάρες οροφής
Βάση στήριξης ποδηλάτου από
χάλυβα ή αλουμίνιου. Μπάρες
οροφής διαθέσιμες στα 
308/308 SW.

Οργάνωση χώρου
αποσκευών στο SW
Στο πάτωμα τοποθετούνται
σταθερές ράγες με ρυθμιζόμενη
τηλεσκοπική ράβδο για να χωρίζει
το χώρο αποσκευών.

Ταπέτα
Εφαρμόζουν απόλυτα στο
δάπεδο. Διατίθενται με
διαφορετικά υλικά και σχεδίαση. 

Κάλυμμα του χώρου
αποσκευών
Αυτό το κάλυμμα τοποθετείται
εύκολα στο χώρο αποσκευών των
308 / 308 SW.

Άρωμα καμπίνας 
Ανανεώστε τον αέρα στο
εσωτερικό μέσω των κεντρικών
αεραγωγών. 4 διαφορετικά είδη
αρωμάτων είναι διαθέσιμα.

Πλευρικά αντι-ηλιακά
στόρια
Καλύπτουν πλήρως τα πίσω
πλαϊνά παράθυρα.



ΑΠΛΑ ΔΕΡΜΑΤΑ*

* Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Peugeot

Μαύρο Mistral

Perforé Grège

1

2

1



2



ΔΕΡΜΑ - ΎΦΑΣΜΑ

1

2

1

2

Koto Mistral

Koto Mistral με κόκκινες ραφές (στο GTi)



2 3 4

1

5

Ύφασμα Irazu Grège
(στο 308)

Ύφασμα Kawana
Mistral 

Ύφασμα Kawana Grège 
(στο SW)

Ύφασμα Sibayak
Mistral

Ύφασμα Starting
Mistral

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

2

1 3

4

5



Για να μάθετε περισσότερα για τα 308 και 308 SW, για να βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε, να πληροφορηθείτε για τα χρώματα
και τους διαθέσιμους κινητήρες όπως και για τα επίπεδα του εξοπλισμού, 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 ανταλλακτικό
και την εργασία του.



www.peugeot.gr
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