
НОВИЯТ PEUGEOT 308 SW



ПРОМЕНЕТЕ
         ПЕРСПЕКТИВИТЕ

Качественият дизайн се разпознава в чистотата на линиите. Комби силует с модерен и елегантен стил, новият 
PEUGEOT 308 SW излъчва ефикасност и лекота. Благодарение на използването на иновативни технологии и 
олекотени материали той пренаписва стандартите на сегмента за CO2 емисии и за разход на гориво*. 

Открийте изключителните качества на комби силует с големи възможности и пространство. Широкият модулируем 
багажник е практичен и функционален благодарение и на «Magic Flat» седалката, която позволява да получите 
равен под за секунда. 

С грижа за всеки детайл, пространство и интуитивното място на водача, с новия PEUGEOT 308 SW изживявате 
един изключителен опит. Един определен начин на усещане на автомобила, където дизайнът се превръща в 
емоция и бижу на новите технологии.

* Разход на гориво в смесени условия от 3,2 до 5,6 л/100 км, емисии на CO2 от 85 до 129 г/км.

С ГРИЖА
         КЪМ ЛИНИИТЕ
Със своите стройни линии, изчистени и динамични, новият PEUGEOT 308 SW 
възвисява пространството и не се срамува от естествената си елегантност. 
Смел и изискан, той показва своя атлетичен профил. Голямата остъклена 
площ допълнително придава динамика и подчертава просторния интериор. 
Новият PEUGEOT 308 SW ще ви очарова с прецизността на своите черти, 
високите технологии и изтънчеността на материалите.



ВЪЗМОЖНОСТИ 
         ЗА АДАПТИРАНЕ
С дължина 4585 мм, широчина 1863 мм и височина 1471 мм, новият PEUGEOT 
308 SW предлага идеалните размери, за да отговори на основните ценности на 
клиентите на комби автомобили и основно на тази за важността на вътрешното 
пространство и обема на багажника. Изключително практични, множеството 
отделения за вещи, намиращи се под пода на багажника, увеличават обема на 
товарене на новия PEUGEOT 308 SW до 610 дм3 (VDA 210 или 660 л воден обем), 
един от най-големите в сегмента. Благодарение на чистите си форми и на напълно 
равния под, получен при задействане на «Magic Flat», той предлага оптимален 
обем на товарене – 1660 дм3 (VDA 214), адаптиращ се към вашите нужди. 
Грижливо изработени куки*, поставени на хромирани релси*, ви позволяват да 
организирате и закрепите вашия багаж съвсем лесно.
* Серийно оборудване или опция според версията.

ИЗЧИСТЕНИ ФОРМИ
Новият PEUGEOT 308 SW отговаря на всички ваши изисквания. На борда му разполагате с достъпна и ефикасна модулност: 
подредете вътрешното му пространство както желаете и се погрижете за вашите спътници, като им предложите максимално 
пространство. Благодарение на «Magic Flat» седалката, която се сгъва с едно движение, само за секунда получавате напълно 
равен под, идеалната конфигурация, за да оптимизирате вътрешния обем и да улесните товаренето. С щедрите си размери 
и авангардния си дизайн PEUGEOT 308 SW променя ежедневието ви.



FULL LED
        ТЕХНОЛОГИИ

С изваяна решетка и котешки поглед, предницата излъчва силна 
естетика. Оборудвани с full LED технология, фаровете се вписват 
идеално в прецизните линии на новия  PEUGEOT 308 SW. Те предлагат 
светлинна идентификация от висока класа, икономична и пленителна. 
За допълнителна сигурност мигачите в страничните огледала и задните 
фарове са оборудвани също с LED технология.



ГОЛЯМ
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН
ЕКРАН
Идеално интегриран в горната част на 
централната конзола, 9,7-инчовият сензорен 
екран позволява достъп до функциите му само 
с едно докосване с пръсти. Сензорни бутони 
и икони за пряк достъп правят употребата му    
по-лесна и персонализирана.

КЛИМАТИК
От сензорния екран може да регулирате 
климатичната и вентилационната система.

ПОМОЩ ПРИ ШОФИРАНЕ
От сензорния екран е възможно да настроите 
различните помощни системи при шофирането 
(ограничител на скоростта, регулатор на 
скоростта, разстояние до автомобила отпред, 
Park Assist за лесно паркиране, Hill Assist за 
потегляне по наклон), за да имате още по-
приятно изживяване по време на шофирането.

PEUGEOT i-Cockpit
С новия 308 SW Peugeot предлага ново дизайнерско решение за мястото на водача: PEUGEOT i-Cockpit* – създаден, за да предложи нови 
и вълнуващи усещания при шофиране. Изчистен дизайн с минималистична елегантност на централната конзола, 9,7-инчов сензорен 
екран и централен бутон, вдъхновен от света на високия клас Hi-Fi системи. Сядайки зад волана, водачът открива непосредствената 
ергономичност на шофьорското място. Купето, съчетаващо черен лак със сатиниран хром, веднага създава уютна и изискана атмосфера. 
*Награден с приз за най-красив интериор за 2013 г., връчен на 29-ия Международен Автомобилен Фестивал

HI-FI
Новият PEUGEOT 308 SW се обръща към 
Denon, за да предложи високо качество 
на звука с 8 високоговорителя, както и 
със субуфер. Вдъхновен от високия клас 
Hi-Fi, големият бутон за регулиране на 
звука подчертава изчистения дизайн на 
централната конзола.

НАВИГАЦИЯ
Интуитивната система за въвеждане 
позволява използването на карти* в голям 
формат и опростено задаване на маршрут*.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАРАМЕТРИ
Всички функции на сензорния екран може 
да бъдат параметрирани за няколко секунди 
за по-ергономична и интуитивна употреба.

ТЕЛЕФОН
С функцията Bluetooth е възможно да се 
приемат обаждания по най-удобен начин. 
Централният екран позволява достъп до 
списъка с контакти и комуникация чрез 
системата "свободни ръце", без да изпускате от 
контрол управлението на вашия автомобил.
* Опция или не се предлага според версията.



ПРЕОТКРИЙТЕ ПЪТЯ
Голям комби автомобил с нисък, елегантен и спортен силует, новият PEUGEOT 308 SW ви помага да преоткриете 
пътя и удоволствието от шофирането. За да задоволи усещанията на любителите на динамичното шофиране, пакет 
Driver Sport Pack се предлага като опция. Като се активира от водача с бутон «Sport», намиращ се на централната 
конзола, тази система позволява, като се променят някои параметри, да се повишат усещанията от шофирането: 
сервоуправлението на волана и педала на газта реагират по-бързо, звукът на двигателя е усилен и по-спортен, 
променя се цветът на осветлението на таблото, като преминава от бяло в червено, и се изписват параметри, свързани 
с динамичното използване на автомобила (мощност, налягане на свръхпълненето, надлъжно и напречно ускорение). 

Новата 6-степенна автоматична скоростна кутия EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6) разполага с технологията 
Quickshift, позволяваща по-бърза и плавна смяна на предавките, като гарантира високо ниво на удоволствието при 
употреба. Тя  е създадена да намалява драстично емисиите на CO2. Така разликата в емисиите с механична скоростна 
кутия е намалена до 5 г/км (при еднакви гуми), което прави тази версия много добра по отношение на удоволствие и 
разход на гориво.

ЧАСТИЦА
  БЕЗКРАЙНОСТ
Нека външната светлина озари интериора на новия 
PEUGEOT 308 SW. Панорамният стъклен покрив* 
разширява остъклената площ до 1,69 м2 за усещане
за осезаемо пространство и комфорт. На борда на 
новия PEUGEOT 308 SW вие и вашите спътници
ще разполагате с ведра атмосфера, създадена
от приятна осветеност и изработка на високо
ниво. Вашите пътувания никога няма да са
вече същите, съпътствани от ритъма на
естествените светлини и мелодиите на
Hi-Fi системата Denon с осем
високоговорителя и субуфер*.
* Опция или не се предлага според версията.



PEUGEOT И
       ОКОЛНАТА СРЕДА

Peugeot предлага обширна гама от автомобили с ниски 
емисии на CO2 – повече от половината от световните продажби 
на марката са на превозни средства с емисии, по-ниски от 
140 г/км СО2. Тези характеристики се основават на изпитани 
технологии, при които Peugeot е лидер: на дизеловия 
двигател с филтър за твърди частици (пуснат на пазара през 
2000 г.), наличен при широка гама от модели и с който са 
оборудвани повече от 2,1 милиона автомобила (намаление с 
99,99% на емисията на твърди частици) – който, благодарение 
на механизъм за самопочистване, допринася за опазването 
на околната среда, като намалява дизеловите частици до 
пренебрежимо малки количества (0,004 г/км); и на модерни 
технологии: внедряване на Stop & Start, разработване на ново 
поколение HDi и бензинови двигатели и др. Аеродинамиката 
на PEUGEOT 308 SW е разработвана до най-малките детайли. 
Благодарение на специфичното си шаси и употребата на по-
леки материали като алуминий, той е със 140 кг по-лек от 
предшественика си, като в съчетание с бензинови и дизелови 
двигатели Euro 6 от последно поколение ви предлага много 
добър разход на гориво и емисии на CO2.

PureTech
Новият PEUGEOT 308 SW 1.2 l e-THP 130 к.с. използва за 
първи път новия трицилиндров бензинов двигател PureTech 
в своята версия с турбокомпресор, съчетан със 6-степенна 
механична скоростна кутия или 6-степенна автоматична 
EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6). Осигурявайки същата 
мощност и удоволствие, тази модерна технология позволява 
да се намалят с 21% разходът на гориво и емисиите на CO2. 
С този новодошъл член в семейството на трицилиндровите 
бензинови двигатели PureTech новият PEUGEOT 308 SW 
съчетава динамика и усещания при шофиране.

Двигатели BlueHDi
В новия PEUGEOT 308 SW се предлагат нови технологии, 
сред които версиите BlueHDi, названието на двигателите 
Euro 6 Дизел. Като комбинира по изключителен начин SCR* 
(Selective Catalytic Reduction) и филтър за твърди частици 
с добавка, технологията BlueHDi позволява драстично 
намаляване на NOx (азотен окис) – с повече от 90%, 
оптимизиране на емисиите на CO2, разхода и елиминирането 
на твърдите частици с 99,9%.

*Селективна каталитична редукция

Двигател Скоростна
кутия

Стандартен разход л/100 км СО2

(г/100 км)Градски Извънградски Смесен

1,6 THP 156 к.с. BVM6 7,5*/7,6*** 4,3*/4,4*** 5,4*/5,5**/5,6*** 125*/127**/129***

1,2 e-THP 110 к.с. BVM5 6,1**/6,0*** 4,0**/4,1*** 4,7**/4,8*** 109**/111***

1,2 e-THP 130 к.с. BVM6 5,9*/6,1**/6,2*** 4,0*/4,2**/4,3*** 4,7*/4,9**/5,0*** 109*/113**/115***

1,2 e-THP 130 к.с. EAT6 6,3*/6,4**/6,5*** 4,1*/4,3**/4,4*** 4,9*/5,1**/5,2*** 114*/117**/119***

1,6 HDi FAP 92 к.с. BVM5 4,5*/4,6**/4,7*** 3,5*/3,6**/3,7*** 3,8*/3,9**/4,0*** 99*/102**/104***

1,6 e-HDi FAP 115 к.с. BVM6 4,2*/4,3**/4,4*** 3,3*/3,5*** 3,7*/3,8*** 95*/98**/100***

1,6 Blue HDi FAP 100 к.с. BVM5 4,3*/4,4*** 3,1*/3,2*** 3,5*/3,6**/3,7*** 92*/94**/96***

1,6 Blue HDi FAP 120 к.с. BVM6 3,6* 3,0* 3,2* 85*

2,0 Blue HDi FAP 150 к.с. BVM6 4,4*/4,6**/4,7*** 3,5*/3,6**/3,7*** 3,8*/3,9**/4,0*** 99*/103**/105***

2,0 Blue HDi FAP 150 к.с. EAT6 4,8**/5,0*** 3,8**/3,8*** 4,1**/4,2*** 108**/111***

*  С гуми с ултраниско съпротивление при движение

** С гуми с много ниско съпротивление при движение

*** С гуми 17" или 18" 

BVM5 – 5-степенна скоростна кутия

BVM6 – 6-степенна скоростна кутия

EAT6 – 6-степенна автоматична скоростна кутия (Efficient Automatic Transmission 6)



БЕЗОПАСНОСТ

СПИРАЧНА СИСТЕМА И ESP®
За постигане на оптимален баланс и за запазване на 
удоволствието от шофирането в деликатни ситуации новият 
PEUGEOT 308 SW е снабден с цялостна спирачна система, 
която комбинира няколко функции:

• Електронната стабилизираща програма ESP® със своята 
система против приплъзване (ASR) действа върху спирачките 
и управлението на двигателя с цел ограничаване на приплъз-
ването на колелата в случай на загуба на сцепление.

• Динамичният контрол на стабилността (CDS) постоянно 
сравнява информацията, предавана от датчика на волана 
и датчика за странично ускорение, с цел да бъде откритo 
всяко отклонение от траекторията при завиване. Тогава 
той връща обратно, в границите на физичните закони, 
вашия PEUGEOT 308 SW в началната му траектория.

• Антиблокиращата система на колелата (ABS) ви помага 
да контролирате по-добре всяка загуба на сцепление при 
внезапно спиране.

• Електронното разпределение на спирачното усилие (REF) 
управлява поотделно спирането на всяко колело, за да 
бъде по-ефикасно, а именно при спирането в завой.

• Помощта при внезапно спиране (AFU) увеличава ефикас-
ността на вашите спирачки, ако е необходимо.

• Системата за директно следене на налягането в гумите 
позволява да се установи засегнатата гума с две нива на 
предупреждение: намалено налагане и спукване.

ИНТЕЛИГЕНТЕН ТРАКШЪН КОНТРОЛ
Тази интелигентна система против приплъзване добавя нова 
функционалност към класическата система против приплъзване. 
Тя помага да се открият условия на намалено сцепление, 
които биха могли да затруднят потеглянето и движението на 
автомобила по заледени или заснежени пътища. При такива 
ситуации системата Интелигентен тракшън контрол заменя 
функцията ASR, като намалява приплъзването на предните 
колела и допринася за по-добро задвижване и спазване на 
траекторията.

ЗАСИЛЕНА БЕЗОПАСНОСТ
В съответствие с философията на новия PEUGEOT 308 SW се 
предлагат множество системи за осигуряване на допълнителна 
безопасност. Освен че има висококачествено поведение на 
пътя, подсилената му структура допринася за устойчивост и 
абсорбиране на енергията при предни и странични удари. 

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
Новият PEUGEOT 308 SW е оборудван с 6 въздушни възглавници:
• 2 предни въздушни възглавници за защита на главата и на 

гръдния кош на водача и на пътника до водача в случай на 
фронтален удар.

• 2 странични предни въздушни възглавници за защита на водача 
и пътника до водача в случай на страничен удар.

• 2 въздушни възглавници завеси отпред и отзад за защита главите 
на пътниците на предните и задните места.



ЦВЕТОВЕ

Бял мат Blanc Banquise

Тъмносин металик Dark Blue

Кафяв металик Rich Oak

Сив металик Gris Moka

Сив мат Gris Hurricane

Черен металик Noir Perla Nera

Сив металик Gris Aluminium

Бял, трислойна перла Blanc Nacré

Червен металик Rouge Rubi

Сив металик Gris Artense
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ДЖАНТИ

Стоманени джанти 15"
с тасове AMBRE

Алуминиеви джанти
16" QUARTZ

Алуминиеви джанти
16" TOPAZE

Алуминиеви джанти
17" RUBIS

Алуминиеви джанти
18" SAPHIR



АКСЕСОАРИ
1 Автомобил, оборудван с черни алуминиеви 

джанти 18" Saphir, черни странични лайстни 
и релси за покрива със ски багажник

2 Багажник за колело върху теглич

3 Стойка за мултимедия и 7-инчов
 екран с включени слушалки

4 Слънцезащитни щори

5 Аксесоари за отделения на
 багажника на релси

6 Лайстна за багажник от
 неръждаема стомана

7 Стелка за багажник

8 Протектор за праг на вратата с осветление 
и релефни стелки за пода на купето

1

5

8

43

762

РАЗМЕРИ
(мм)

863 2730 992 1551

4585

14
72

1563
2043

1527

A 673

B 866

B1 1726

C 907

D 885

E 1037

E1 499

E2 741

E3 1107

F 1440

G 1395

H 1409

I 1363

J 124

14
61

(мм)

1546
1557
1863
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