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YENİ PEUGEOT 308
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HEYECAN VERİCİ
En iyi tasarımlar sadeliği temel alan çalışmalardan ortaya çıkar.
İlk çizimlerinden itibaren, Peugeot 308 bu tasarım anlayışından
ilham aldı.
308’in sade ve sportif tasarımı hemen dikkat çekiyor. Zarif ve
sofistike çizgileri güçlü kişiliğini yansıtıyor. Üstelik dizaynın her
ayrıntısında teknolojinin izlerini de görmek mümkün.
Üst sınıf detayları ile Peugeot 308, sezgilerinize hitap ediyor.
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RAFİNE
Yeni Peugeot 308'in alçaltılmış yapısı ve geniş çamurlukları sportif yönünü
gözler önüne seriyor. Tekerlek aralarının artırlılması bu görüntüyü pekiştiriyor.
Üstün yol tutuşu sağlayan ve yüksek hız konforunu artıran bu ana dizaynı
tamamlayan bel çizgisi ve alçak yapı, dinamik bir görünüm oluşturuyor.
Sürüş duygularınızı doruğa çıkarmanız için son teknoloji ile tasarlanan
Yeni 308, sizi tek vücut olmaya davet ediyor.

YENI 308 MART'15 D.qxp_Layout 1 3/11/15 4:11 PM Page 6

YENI 308 MART'15 D.qxp_Layout 1 3/11/15 4:11 PM Page 7

TEKNOLOJİK
TASARIM
Yeni Peugeot 308’in benzersiz tasarımının ilk detaylarını;
ön farlarda 62, arka farlarda 48 olmak üzere toplam 110 adet
kullanılan LED’ler oluşturuyor.
Yeni 308’in Full LED farları, kromlu havalandırma ızgarasının
şıklığını öne çıkarıyor ve araca daha keskin bir bakış kazandırıyor.
Yan aynalara eklenen sinyaller ise, en son LED teknolojisini
temsil ediyor.
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PEUGEOT i-COCKPIT
Yeni Peugeot 308, yeni bir sürüş teknolojisi sunuyor: Peugeot i-Cockpit.
Tamamen sizin konforunuz için geliştirilen sistem; küçük çaplı sportif
direksiyon simidi, göz hizasına konumlandırılmış gösterge paneli,
SMEG+ 9,7” dokunmatik multimedya ekranı ve Hi-Fi dünyasından
esinlenmiş tek merkezi düğmeden oluşuyor. Tüm bu özellikler, sade bir
tasarımla elinizin altında toplanıyor.
Aracınız, direksiyon başına geçtiğiniz an geliştirilmiş ergonomisini
hissettiriyor. Lake siyah ile satenli kromun bir araya getirildiği konsol,
şık ve sade bir ortam yaratıyor.
Göz hizasına konumlanmış gösterge paneli, gözlerinizi yoldan
ayırmadan araç ve yol bilgisine ulaşmanızı sağlıyor.
Ters yöne doğru çalışan devir saati ibresi, daha önce eşi görülmemiş bir
simetri sunuyor. Böylece görüş, aracın önünde toplanıyor.
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ÜSTÜN KALİTE
İç dizaynda da sadelik anlayışı sadece ön konsolda değil, tüm
bölümlerde hissediliyor. Kullanılan aluminyum kaplamalar ve
piano black bölümler kalite hissini yukarı taşıyor ve kullanım
zevkini artırıyor.
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SMEG+ DOKUNMATİK KONTROL EKRANI
Yeni Peugeot 308’in orta konsolunda bulunan SMEG+ 9,7” dokunmatik ekran, sürücüye dönük olarak entegre
edilmiştir. Parmaklarınızın ucuyla rahatlıkla kontrol edebileceğiniz sistem, kısayol tuşları ile size kişiselleştirme imkanı
sunuyor.
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KLİMA
Dokunmatik ekran üzerinden havalandırma
sistemini ve çift bölgeli otomatik klimayı
kumanda edilebilirsiniz.

JUKEBOX
AUX - USB - Bluetooth Audio Streaming ile farklı
kaynaklardan müzik dinleyebilirsiniz.
Navigasyon Sistemi’nin Jukebox özelliği ile,
6,9 GB müziği sisteme kaydedilebilir ve
dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz.

ayarı düğmesi ile orta konsoldaki sade tasarımın
ve müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

erişebilir, dikkatiniz dağılmadan iletişiminizi
sürdürebilirsiniz.

NAVİGASYON

SüRüş YARDIMCILARI

Sezgisel veri girişi sistemi ile büyük formatlı
haritalara bakabilir ve güzergah parametrelerini
kolayca belirleyebilirsiniz.

Dokunmatik ekrandan, çeşitli sürüş
yardımcısı sistemleri ayarlayabilirsiniz
(Hız sınırlayıcı, hız düzenleyici, iki araç arası
mesafe...). Böylece aracınızı güvenle
kullanabilirsiniz.

GENEL AYARLAR
Araç ayarları ile ilgili değiştirilebilir detayları
birkaç saniyede belirleyebilirsiniz.

Hi-Fi

TELEFON

Yeni Peugeot 308, Denon ile birlikte 8 hoparlörlü
ses sistemi ve bas anfisi geliştirdi. Büyük ses

Bluetooth özelliği ile aramaları kolayca
yanıtlayabilirsiniz. Orta ekrandan adres defterine

GERİ GÖRüş KAMERASI
Aracı geri vitese aldığınızda, aracın
arkasındaki tüm detayları ekran üzerinden
izleyebilirsiniz.
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HER YOLCULUK
AYRI BİR KEYİF
Yeni Peugeot 308, Peugeot’nun 120 yıllık otomobil deneyimiyle hafif, kompakt ve
güvenli bir sürüş yaşatıyor. Büyük ölçüde hafifletilmiş özel şasisi ile dinamizm ve
direksiyon hakimiyeti sunuyor.
Şasi teknolojisi sayesinde Peugeot 308, her hareketinize uyum sağlıyor.
Elektrikli direksiyon sistemi sayesinde, yumuşak ve hassas bir kullanım sunuyor.
Böylece art arda gelen virajlar kolaylıkla aşılıyor.
Özel süspansiyonu sayesinde Yeni 308, güçlü yol tutuşu ve dikkatleri üzerine çeken
bir ses yalıtımına sahip. Bu, aracınıza üst düzey bir araç içi konfor sağlıyor. Şimdi
Yeni Peugeot 308 ile her yolculuk ayrı bir keyif.
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ODAK NOKTASI
Yeni 308, sürüş ve çevre performansını en üst seviyeye
çıkarmak için tasarlandı.
Bir önceki versiyona göre ağırlığı 140 kg azaltıldı.
Elektrik destekli direksiyon sistemi ve gelişmiş
aerodinamisi ile yüksek sürüş performansı ve düşük
tüketim hedefine ulaşması sağlandı.
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YüKSEK TEKNOLOJİ İLE
GüVENLİ BİR SüRüş
Yeni Peugeot 308, sizin, sevdiklerinizin ve aracınızın güvenliği için yüksek donanımlı
güvenlik sistemleri ile donatıldı.
Driver Assistance Pack (Sürüş Destek Paketi), Aktif Cruise Control, Çarpışma Riski
Uyarı Sistemi ve Otomatik Acil Fren Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Görüş
Kamerası, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi ve Elektronik Park Freni.
Çeşitli teknolojiler bir araya getirilerek oluşturulan güvenlik ekipmanları, hiçbir şey
şansa bırakılmadan gerçekleştirilmiş bir tasarım çalışmasının ürünüdür.
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AYRICALIKLI ANLAR
Yeni Peugeot 308, kompakt silueti ve tekerlekler arası mesafesi sayesinde
geniş kabin ve konforlu bir iç mekan sağlıyor. Daha geniş tasarlanan oturma
kabini, tüm koltuklarda ekstra konfor sunuyor.
Aracın panoramik cam tavanı, oturma kabini içinde ışığı artırıyor ve araç içinde
ferah bir ortam yaratıyor. Dışarıdan gelen ışığı %95 oranında filtreleyen
elektrikli perde sayesinde konfor daha da artıyor.
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FULL LED TEKNOLOJİSİ
Peugeot 308’in ön yüzündeki ifadenin bir bölümünü LED gündüz farları oluştururken,
Full LED farlar ise bakışlarını güçlendiriyor.
Üstün teknolojisi ile homojen dağılan ve kayıpsız ışık sunan Full LED farlar aynı zamanda
daha az enerji tüketiyor ve ömürleri konvansiyonel ışıklandırmalara göre çok daha uzun oluyor.
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EAT6

(Efficient Automatic Transmission)

Peugeot’nun verimli tam otomatik şanzımanı EAT6, Japon AISIN firması ile yapılan işbirliği ile üretildi.
EAT6, 308’in 1.2 Puretech 130hp ve 1.6 BlueHDi 120hp versionlarında sunuluyor.
Quickshift Teknolojisi
EAT6 şanzımanlarda bulunan Quickshift teknlolojisi viteslerin son derece hızlı geçmesini sağlar.
Bu teknoloji içerisinde tek seferde birkaç vites atlama özelliği de bulunmaktadır.
Benzer hızlarda vites değiştirmeyi başarabilen çift kavramalı şanzımanlarda bu özellik bulunmadığından
vites değişim hızı EAT6’da daha hızlıdır.
Performans
Vites kutusu içerisindeki ve tork konvertöründeki sürtünmelerin azaltılması ise performansa ve
yakıt tüketimine olumlu yönde etki etmiştir.
Tork Konvertörü
Son teknoloji ile üretilen tork konvertöründe kayıplar minimuma indirilmiş ve verimle birlikte
aynı zamanda vites geçişlerinin yumuşaklığı da artırılmıştır.
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MOTORLAR

Peugeot’nun 3 silindirli benzinli PureTech motorları, hızlı
devirlenmeleri ve düşük devirden itibaren hazır olan yüksek tork
sayesinde üst düzey kullanım zevki sunmaktadır.
Yüksek gücün yanında kompakt ve hafif yapıları aracın ağırlık
merkezini düşürürken yakıt tüketimini de düşürmektedir, benzer güç
sunan 4 silindirli motorlara göre %21 daha düşük yakıt tüketimi ve
egzoz emisyonu elde edilmiştir.
Türkiye’de Edirne’den Ardahan’a yapılan testte 1.2L PureTech 130hp
motorlu 308, bir depo ile 1.718km gitmeyi başarmış ve rekor kırmıştır.
1,2L PureTech 82hp
1,2L PureTech 130hp S&S
1,2L PureTech 130hp S&S EAT6 Tam Otomatik
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Peugeot’nun Euro6 dizel motorlarının ismi BlueHDi’dir. En önemli
özellikleri SCR katalitik konvertör sayesinde NOx emisyonlarını %90
oranında azaltmaları, CO2 emisyonlarını optimize etmeleri ve partikül
emisyonlarını %99,9 oranında azaltmalarıdır.
308’de kullanılan BlueHDi motorun torku 300Nm (1.750d/d) ile sınıfının
en yüksekleri arasındadır. Bu yüksek güç ile birlikte motor parçalarının
optimizasyonu ve emisyon kontrolü sayesinde 100km’de 3,3L ile yakıt
tüketiminde segmentin en ekonomiği olmayı başarmıştır.

1,6L BlueHDi 120hp S&S
1,6L BlueHDi 120hp S&S EAT6 Tam Otomatik
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GüVENLİK
FREN SİSTEMİ
Yeni Peugeot 308’in fren sistemi, zorlu yol koşullarında
optimum denge ve sürüş keyfi için çeşitli fonksiyonlarla
geliştirilmiştir.
ESP (Elektronik Denge Kontrolü): Virajlarda aracın
kaymasını engeller. ASR fonksiyonu sayesinde, kaygan
yollarda patinajı önler.
CDS (Dinamik Denge Kontrolü): Direksiyon açı
sensöründen ve yalpa sensöründen gelen bilgileri
karşılaştırarak, aracın fazla veya yetersiz dönüp
dönmediğini tespit eder.
(Oversteer ve Understeer): 308’inizi ilk rotasına geri
döndürmek için çalışır.
ABS (Anti Blokaj Sistemi): Acil fren esnasında aracın yol
tutuş kaybını azaltır.
EBD (Elektronik Fren Gücü Dağıtım Sistemi): Fren
gücünün tekerlekler arasında eşit olarak dağılmasını
sağlar.
BA (Fren Yardımcı Sistemi): Acil frenlemede ek fren gücü
sağlar.
Lastik Basınç Sensörü: Lastiklerdeki basıncın az ya da
lastiklerin patlak olduğunu tespit ederek sürücüyü uyarır.

AKILLI ÇEKİş KONTROLü
Akıllı Çekiş Kontrolü Sistemi, konvansiyonel çekiş sistemine
yeni bir fonksiyon getiriyor. Buzlu veya karla kaplı yollarda
çekiş azaldığında, sistem, ASR yerine çalışarak yol tutuşunu
artırır ve aracın ilerlemesini sağlar.

MONOBLOK GÖVDE
Yeni Peugeot 308, aktif güvenlik sistemlerinin yanında, pasif
güvenlikten de ödün vermeyecek detaylı bir şasi sistemi
sunuyor. Şasinin yapısı, üstün yol tutuşunun yanında önden
ve yandan gelen çarpmalardaki enerjiye karşı dayanmaya
ve enerjiyi absorbe etmeye katkı sağlıyor.
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HAVA YASTIKLARI
Yeni Peugeot 308’de 6 adet hava yastığı bulunmaktadır.
Önden çarpma esnasında sürücü ve yolcunun kafa ve göğüs
kısımlarını korumak üzere 2 adet ön hava yastığı, yandan
çarpma esnasında sürücü ve yolcuyu korumak üzere 2 adet
yan hava yastığı. Ön ve arkadaki yolcuları korumak üzere 2
adet ön ve arka perde hava yastığı.
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RENKLER

1.
2.
3.
4.
5.

WPP0
9VM0
9GP0
G6M0
KUM0

Beyaz (Alp)
Siyah (İnci)
Gri (Fırtına)
Kahverengi (Meşe)
Mavi (Okyanus)

6.
7.
8.
9.
10

ZRM0
F4M0
PYM0
1SM0
N9M6

WPP0 Beyaz (Alp)
9VM0 Siyah (İnci)

9GP0 Gri (Fırtına)

G6M0 Kahverengi (Meşe)

Gri (Alüminyum)
Gri (Tekno)
Kırmızı (Lav)
Gri (Titanyum)
Beyaz (Sedef)
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KUM0 Mavi (Okyanus)

ZRM0 Gri (Alüminyum)

F4M0 Gri (Tekno)
PYM0 Kırmızı (Lav)

1SM0 Gri (Titanyum)
N9M6 Beyaz (Sedef)
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1PFX

Metax Siyah Kumaş

1RFX

Metax Siyah Dikişli Kumaş

1SFR

Galdo Gri Kumaş

0IFX

Oxford Siyah Kumaş

1UFX

Yarı Deri / Alkantara

8DFX

Nappa Siyah Deri

8DFR

Nappa Gri Deri
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İÇ DÖŞEMELER
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JANTLAR
01: 15" AMBER Jant kapağı
02: 16" QUARTZ Alüminyum alaşımlı jant
03: 17" RUBY Alüminyum alaşımlı jant
04: 18" SAPPHIRE Alüminyum alaşımlı jant

01.

02.

03.

04.
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SATIş VE SATIş SONRASI SERVİS AĞI
Peugeot’yu seçmek, aynı zamanda karşılama, profesyonellik, donanım performansı ve hizmet kalitesiyle sizi memnun etmeye hazır, yaygın bir
satış sonrası servis ağı avantajına da sahip olmak demektir. Böylece, sizi dinleyen, isteklerinizi anlayan ve bunlara etkin bir şekilde cevap veren
bir uzmanla karşılaşacağınızdan emin olursunuz. Uzun vadeli planlarınız için bundan daha iyi bir güvence olabilir mi?

HUZURUNUZ İÇİN
ÜRETİCİ GARANTİSİ
Peugeot’da kalite kurumsal bir anlayıştır.
Servis ağındaki avantajlar, Türkiye’de 2 yıl
boyunca sınırsız km yedek parça, işçilik
garantisi ve 12 yıllık anti korozyon garantilidir.

PEUGEOT EK BAKIM SÖZLEŞMELERİ
Garanti uzatma, öngörü ve bakım, huzur ve
güven içinde aracınızı kullanmanız için eşsiz
ve kişiselleştirilmiş üç formül: Yardımdan
arıza durumunda onarıma, aşınan parçaların
değiştirilmesinden bakıma kadar, aracınız
üzerindeki işlem seviyesini siz seçiyorsunuz
ve Peugeot kalitesinden her zaman
yararlanıyorsunuz. Ayrıca tam bir özgürlük
alanı önünüzde açılıyor.

PEUGEOT YEDEK PARÇA GAMI
Kalite, güvenlik ve güvenirlik, Peugeot orijinal
parçalarımızın her biri güvenliğiniz için ciddi
olarak test edildi ve onaylandı. Parçalar
katılımcı Peugeot şebekesinde 1 yıllık garanti
kapsamında.

PEUGEOT İNTERNET
İnternet üzerinden Peugeot’yu keşfetmek için
peugeot.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ
IPSOS şirketi, otomobilinizde gerçekleştirilen
bir satış sonrası hizmetini izleyen günlerde
sizinle iletişime geçebilir. Sorulara cevap
vererek, Peugeot hizmet kalitesini
iyileştirmeye katkıda bulunabilirsiniz.

ZEVKİNİZ İÇİN
PEUGEOT BUTİK
Aracınız için özel olarak tasarlanmış kapsamlı
Peugeot orijinal aksesuar ve donanım gamı
beğeninize sunulmaktadır. Ayrıca kendinize
veya başkalarına hediye etmek için zengin
çeşitli Peugeot imaj ürünleri mevcuttur.

ÇEVRE İÇİN
RELAIS VERTS AUTO GERİ DÖNÜŞÜM AĞI
Peugeot ve şebekesi nitelikli sağlayıcılar tarafından otomobil onarımının atıklarının toplanması, ayrıştırılması, imhası ve değerlendirilmesini
düzenleyen “Les Relais Verts Auto” oluşturarak çevremiz konusunda harekete geçiyor.
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Bayi Kaşesi

peugeot.com.tr

Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, broşür basıldığında
geçerli olan teknik özellikleri esas alır. Sunulan ekipmanlar
versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir. Broşürde
yer alan bazı fotoğraflar, Türkiye ürün gamındaki araçları
temsil etmeyebilir. Peugeot, ürünün sürekli iyileştirilmesi
politikası çerçevesinde, her an, teknik özelliklerde,
ekipmanlarda, opsiyon ve renklerde değişikliklere gidebilir.
Günümüz fotoğraf tab etme teknikleri, renkleri aslına
tamamıyla uygun olarak verememektedir. Genel bilgi
içeren bu broşür bir sözleşme senedi değildir. Daha ayrıntılı
ve ek bilgi için, bayinize başvurunuz. Bu katalogda yer alan
veriler, Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin izni olmadan
çoğaltılamaz.

