
PEUGEOT 308 GT / 308 SW GT



Разчитайки на своя дизайн, забележимо
качество, иновативен i-Cockpit, ефикасност и
търговски успех, гамата 308 се разширява
нови GT динамични версии с два различни
силуета: хечбек и комби, което е продължение
на стратегията за препозициониране към
луксозния клас.

Зад волана на двете версии - GT 205 или GT 180,
съответно с двигателите 1.6L THP 205 S&S BVM6 и

2.0L BlueHDi 180 EAT6, водачите ще оценят
подчертания стил, забележителното поведение на
автомобила, както и динамичното управление,
съчетано с изключителна опростеност.

308 GT ще накара познавачите да затреперят.

ДИНАМИКА И
СИЛНА ИДЕНТИЧНОСТ



ИЗЯВЕН
СПОРТЕН ДИЗАЙН

308 GT заявява категорично своята уникалност. Гамата цветове на 308 GT

включва ексклузивния Син Magnetic. Напомнящ историческия син цвят на

френските състезателни автомобили, той идеално допълва плавните и
динамични линии на автомобила, като подчертава по-ниското със 7 мм в

предната част и 10 мм в задната част купе.

Визуално по-широк чрез извивките в долната странична част на купето, 308

GT е стъпил върху гуми с алуминиеви джанти 18’’ Michelin Pilot Sport 3.

Наречени Diamant, тези алуминиеви джанти с двойни елементи са

специфични със специално издълбаните си „улеи“.

Отпред, LED светлините от най-висок клас се разпознават незабавно.

Разположени над допълнителните странични решетки за охлаждане на

двигателя, изключителните странични мигачи подчертават технологичната

идентичност на 308 GT..



ИЗЧИСТЕНИ ЛИНИИ
308 GT ни предлага невероятна аеродинамична и стилистична

чистота. Лакираните в черно странични огледала сякаш преливат

в тонираните в задната си част предни странични стъкла.

Предницата на тази динамична версия е подчертана от Лъва,

централно разположен в предната решетка измежду трите

хоризонтални линии.

В задната си част, 308 GT впечатлява с „позата“ си, именно чрез

лакираната в черно тръба на ауспуха и декорациите тип двоен ауспух.

Надписът GT е разположен върху предната решетка, задния капак

и предните калници.

308 GT също така разполага с максимално пространство

благодарение на проста и ефективна модулност и обеми, които

са сред най-големите за този клас  (1660 dm3 – VDA 214 –за 308

SW GT, с Magic Flat*).

*Идеално равен багажник само за един миг



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
УДОВОЛСТВИЕ

ПРИ УПРАВЛЕНИЕ
Сякаш сливайки се с PEUGEOT i-Cockpit, водачът се чувства отлично бла-

годарение на малкия волан от перфорирана кожа*и на бордното табло

на нивото на очите.

С отварянето на вратите за добре дошли ви посреща съобщението GT на

бордното табло с мотиви на шахматна дъска. Големият екран светва в

черно и червено, нова спортна тема наречена Redline.

Отвътре откриваме концепцията PEUGEOT i-Cockpit и забелязваме за-
белязваме впечатляващия и висококачествен интериор, носещ спортни

гени. Алуминиевите елементи на педалите и на праговете на вратите,

стъкления покрив и елементите в антрацитен цвят допринасят за из-

ключителната обстановка. 

Удоволствието при управление е допълнено от серийния пакет Driver
Sport Pack**, предлаган при двата двигателя. Това оборудване е ис-

тинска наслада за почитателите на спортни автомобили, като набляга

на следните параметри: 

• По-изразен спортен характер на звука на двигателя

• Промяна на цвета на изобразяване на панела с уредите, от бял в червен

• Изобразяване върху централния дисплей на панела с уредите на параметри

относно   динамичните показатели на автомобила: предоставяна мощност, на-

лягане на турбокомпресора, надлъжно и напречно ускорение

• По-силно и по-чувствително електроусилване на волана 

• По-голяма чувствителност на педала на газта

• Най-висока реактивност на 6 степенната автоматична скоростна кутия EAT6

• Лостчета за управление от волана при 6 степенната автоматична скоростна

кутия EAT6

*За подробности относно кожата, се обърнете към вашия дилър

**Серийно

Текстил / кожа Alcantara серийно, Кожа* Club Nappa опция



За оптимална удовлетвореност, GT предлага нов

тип шаси със специфични реглажи и динамични

двигатели, отговорящи на екологичните норми

Euro6. Инженерите на марката са използвали

всичкия ноу-хоу на PEUGEOT, за да достигнат до

забележително отношение тегло/мощност.

Спортен тип, с отлично динамично поведение,

като в същото време се запазва високо ниво

на комфорт.

Параметрите са така регулирани от инженерите,

че да могат да осигурят перфектно поведение на

автомобила при всякакви пътища, със сигурно и
прецизно взимане на завоите. Така пасивните

амортисьори, предлагащи нови настройки за

усилие/скорост, се приспособяват веднага към

типа управление.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ
ДИНАМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ



ДВИГАТЕЛИ
308 GT предлага два нови изключителни двигателя, отгова-

рящи на нормата Euro6 и оборудвани серийно с ESP, което може

да се деактивира: бензинов турбо двигател 1,6L THP 205 S&S за

GT 205 и дизелов мотор 2,0L BlueHDi 180i за GT 180.

 Характеристики на 4-цилиндровия бензинов двигател 1,6L

THP 205 S&S :

• Турбокомпресор Twin-Scroll, за по-добри показатели и незабавна

реактивност на двигателя дори и в нисък режим на работа

• Директното впръскване на бензина, осигуряващо оптимално горене

• Променливи фази на газоразпределението (технологии VTi, Variable

valve и Timing injection)

• Системата Stop&Start за намаляване на консумацията на гориво и

изхвърлянето на вредни газове CO2, както и за комфорт при управле-

ние в градски условия

Характеристики на 4-цилиндровия бензинов двигател :

• HDI с обща рампа, от 3то поколение, постигаща налягане от 2000

бара

• Нова горивна камера, оптимизираща смесването на гориво с

въздух, посредством инжектори със 7 отвора

• Компресия, достигаща отношение 16,7:1 за по-добра производи-

телност на двигателя, масло, с много нисък вискозитет, от тип

0W15

• Намаляване на дебелината на стените на картера, благодарение

на което масата е намалена със 7 кг

• Намаляване до стриктния минимум използването на допълнител-

ните агрегати

1,6L THP 205 S&S

СКОРОСТНА КУТИЯ

МАКСИМАЛЕН

ВЪРТЯЩ МОМЕНТ

СЪОТНОШЕНИЕ ТЕГЛО/МОЩНОСТ

ГРАДСКИ РАЗХОД (л/100 км) (1)

ИЗВЪНГРАДСКИ РАЗХОД (л/100 км) (1)

СМЕСЕН РАЗХОД (л/100 км) (1)

CO2 (г/км)

BVM6

285 Nm

от 1750 до 6000 об./мин.

5,85 кг/к.с.*

7,4*/7,6**

4,6*/4,8**

5,6*/5,8**

130*/134**

2,0L BlueHDi 180

СКОРОСТНА КУТИЯ

МАКСИМАЛЕН

ВЪРТЯЩ МОМЕНТ

СЪОТНОШЕНИЕ ТЕГЛО/МОЩНОСТ

ГРАДСКИ РАЗХОД (л/100 км) (1)

ИЗВЪНГРАДСКИ РАЗХОД (л/100 км) (1)

СМЕСЕН РАЗХОД (л/100 км) (1)

CO2 (г/км)

EAT6

400 Nm

от 2000 до 3750 об./мин.

7,33 кг/к.с.*

4,7*/4,8**

3,5*/3,7**

4,0*/4,1**

103*/107**

(1) Според директива 99/100/CE

*За хечбек

**За комби

BVM6 : Механична скоростна кутия 6 предавки

EAT6 : Автоматична скоростна кутия 6 предавки

(Ефикасна автоматична трансмисия 6)

S&S : Stop & Start



ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

Full LED фарове*

Модерната светлинна идентификация преминава отвъд представите за автомобила. Фаровете full LED са съставени

от 31 светодиода всеки, подчертавайки изваяния дизайн на хромираната предна решетка, и придавайки на 308 GT

очарователен поглед.

*100% светодиодни светлини, серийно.

Автоматична скоростна кутия  EAT6

GT 180 се предлага с 6 степенна автоматична скоростна кутия EAT6, създадена и разработена

съвместно с Aisin AW. Тя се възползва от технологията Quickshift, която гарантира:

• бързо преключване на предавките

• плавна работа и чудесно удоволствие при употреба

От друга страна, нейните показатели са почти еквивалентни на тези на механичните скоростни

кутии, благодарение на:

• намаляване на вътрешното триене

• заключващ се конвертор, който предотвратява излишното приплъзване

По този начин, разликата в емисиите с механичната скоростна кутия е намалена до 5 г/км (при

сходни гуми), а в този вид, версията става изключително добре позиционирана по отношение на

комфорта и разхода на гориво.



ПРЕЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ

Шасито на 308 GT има следните характеристики:

• Предният и задният мост (Pseudo Mc Pherson отпред, с деформируема щанга отзад) получават специфични реглажи,

адаптирани към двигателите и духа на автомобила

• Прецизно управление в зависимост профила на пътя

• Прецизно взимане на завоите

• Пасивни амортисьори с нови настройки за усилие/скорост, оборудвани с хидравлични тампони за по-добър акусти-

чен комфорт

• Твърдостта на предното и задното окачване е увеличена от 10 до 20%* за по-спортно пътно поведение

• Електрическо сервоуправление с променливо налягане позволява инстинктивно стъпване на гумите Michelin Pilot

Sport 3 на пътя и сцепление от най-високо ниво

*Според версията.

308 GT има за цел да осигури високо изпълнение на пътя. Специфичните за модела шаси и

спирачна система, правят 308 GT още по-технологичен, по-сигурен и по-прецизен.

Характеристики на спирачната система:

• Ефективна спирачна система, лесна за контролиране и без загряване

• Bosch 9CE система, разпределяща усилието между четите диска

• Предни дискове с диаметър от 330 мм и дебелина от 30 мм с плаващ

спирачен апарат и бутало от 60 мм

• Задните дискове с диаметър от 268 мм при 308 GT и 290 мм при 308

GT SW

• ESP система, която може да се деактивира за GT 180 и GT 205



GТ предлага множество оборудвания в помощ на управлението,

за да може изцяло да изрази своя характер.

Пакетът в помощ на водача Driver Assistance Pack, а именно

радар интегриран в предната част на автомобила, съчетава три

устройства:

•Активен регулатор на скоростта: регулатор на скоростта

поддържащ и настройващ автоматично скоростта спрямо тази

на автомобила отпред. Тази „активна“ функция може да бъде

деактивирана от водача

• Сигнал за риск от сблъсък: визуална и звукова сигнализация, която

подканва водача да намали скоростта, за да се избегне сблъсък

• Автоматичното аварийно спиране: задействане на спирачките

с цел да се избегне сблъсък или да се намалят последствията от

такъв.

Със системата за наблюдение на мъртвата зона, светлинен

диод, разположен в стъклото на страничните огледала,

предупреждава водача за наличието на автомобил в мъртвата

зона на видимостта.

Пакетът Park Assist* е активна система за паркиране

позволяваща автоматичното и безопасно паркиране на

автомобила.

*По желание или неналичен в зависимост от държавата

ПОМОЩ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ



ТАПИЦЕРИИ* ЦВЕТОВЕ

ДжАНТИ

Бяло Blanc Nacré

Черно Noir Perla Nera

Сиво Gris Hurricane

Червено Rouge RubiСиньо Bleu Magnetic

Алуминиеви джанти

18’’ DIAMANT
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Сиво Gris Artense

*Седалки от кожа и други материали. За

повече информация се обърнете към

вашия дилър.



АВТОМОбИЛ сВъРЗАН
с ТЕХНОЛОГИИТЕ

308 GT разполага със свързани приложения и устройства в

помощ на навигацията

Голям сензорен екран

Големият 9,7’’сензорен екран дава множество възможности за

свързаност, позволявайки управление на мултимедия, навига-

ция и телефон.

Навигация*

Интуитивният екран позволява да се избират карти в голяма

форма и да се зададе лесно желания маршрут

*От съображения за сигурност, използвайте екрана, когато автомобилът е спрял



www.peugeot.bg




