
НОВИЯТ PEUGEOT 308

АВТОМОБИЛ НА ГОДИНАТА ЗА 2014 В ЕВРОПА



Най-добрите разработки по отношение на дизайна са плод на изчистените форми. Още при първите скици на новия PUGEOT 308 този лайтмотив
се превръща във вдъхновение. Компактен хечбек, новият PEUGEOT 308 прекрачва границите на пространството и привлича вниманието.
През неговите чисти и елегантни линии прозира  ярка индивидуалност. Технология, увенчана с внимание към всеки детайл и обещаваща
взаимно сливане с водача. Новият и амбициозен автомобил  PEUGEOT 308 е луксозен хечбек, създаден, за да  възпламенява емоциите ви. 

Фокусиран върху вашите усещания



иЗЧистен Дързък и изтънчен, новият PEUGEOT 308 е с нов облик и навлиза в ново измерение. 
Изчистен дизайн, ясно ориентиран към по-голяма динамичност, подчертана 
чрез по-широката следа и по-ниското купе. Спортните извивки очертават един 
аеродинамичен силует, приютяващ като изящна кутия за бижута най-модерните 
нововъведения.ДиЗаЙн 

FULL LED Светлинната идентификация, едно дръзко технологично постижение с модерна естетика, 
преминава отвъд утвърдените представи за автомобила. Отпред фарове full LED* повдигат 
хромираната решетка, придавайки на новия PEUGEOT 308 дяволит и завладяващ поглед.
Задните фарове, представящи обновения облик на PEUGEOT, също се възползват от 
последните LED технологии, както и мигачите, вградени в огледалата за обратно виждане. 

* 100% светодиодни светлини са серийни или не се предлагат, според нивото на оборудване.

техноЛоГия* 



PEUGEOT i-Cockpit
С новия 308 Peugeot предлага нова архитектура на мястото на водача: 
PEUGEOT i-Cockpit е създаден, за да предложи нови и вълнуващи 
усещания при шофиране. Изчистен дизайн с деликатна елегантност на 
централното табло, мултифункционален 9,7 инчов* сензорен дисплей и 
един-единствен централен бутон, вдъхновен от света на високия клас 
системи Hi-Fi.

Сядайки зад волана, водачът открива непосредствената ергономичност 
на шофьорското място. Купето, съчетаващо черен лак със сатиниран 
хром, веднага създава уютна и изискана атмосфера.  

*Серийно или не се предлага, според нивото на оборудване.

ПреЦиЗност

Бордното табло е на нивото на очите и предоставя множество 
данни, при това пътят не се изпуска от поглед. Изкусно изработени 
в модерен и деликатен стил, стрелките на уредите са като стрелки 
на часовник. Обърнатият оборотомер, този най-фин детайл, добавя 
една непозната досега симетрия на ансамбъла, която позволява 
удължен поглед към предната част на автомобила. Иновативен и 
изключителен, новият PEUGEOT 308 поставя едно ново начало на 
приятното и интуитивно преживяване при шофирането.  

и виЗия 



Идеално интегриран в горната част на централната конзола, мултифункционалният 
9,7-инчов** сензорен екран позволява достъп до функциите му с едно докосване с 
пръсти. Сензорните бутони и иконите за пряк достъп правят употребата му по-лесна 
и персонализирана*. 

* За по-голяма безопасност се препоръчва екранът да не се използва по време на движение.  
** Серийно или не се предлага, според нивото на оборудване.
*** Опция или не се предлага, според нивото на оборудване.

ГоЛяМ 
МуЛтиФункЦионаЛен
екран 

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 и др.), за да имате
още по-приятно изживяване по време
на шофирането**.

HI-FI***
Новият PEUGEOT 308 се обръща към Denon, 
за да предложи много добро 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.



Да иЗБереМ

Новият PEUGEOT 308 предлага технологии, осигуряващи безопасността на 
превозното средство и на пътниците, сред които Driver Assistance Pack*, който 
включва активния регулатор на скоростта (RVVa), аларма за опасност от 
сблъсък (ARC) и аварийно автоматично спиране. Струпването на технологии, 
много повече от обичайното, в новия PEUGEOT 308 е резултат на внимателно 
проектиране, при което нищо не е оставено на случайността. Оборудването се 
допълва от наблюдение на мъртвата точка*, функцията Park Assist* (през 2014), 
камера за движение на заден ход*, безконтактно отключване и запалване* 
(ADML) и електрическа ръчна спирачка*.

*Серийно, опция или не се предлага, според версията.

сПокоЙствието 

ПреЦиЗен

Новият PEUGEOT 308 е проектиран с идеята 
да съчетава благоприятни за околната среда 
функционални характеристики и отлично поведение 
на пътя. Сериозната работа по редуциране на теглото 
на автомобила позволи намаляваване със 140 кг в 
сравнение с предходната версия. 
Силуетът е изчистен, за да се постигне оптимална 
аеродинамика, а електрическият усилвател на волана 
и новите блок двигатели обединяват качествата си,
за да ограничат разхода до 3,1 л/100 км
и емисиите на CO2 до
по-малко от 82 г/км*.

* Налични през 2014.

и ПоЛеЗен 



ПривиЛеГирован 

Новият PEUGEOT 308 развива една изискана ергономичност. 
Компактният му силует предоставя вътрешен простор, където всеки 
елемент е разработен с цел да се оптимизира пространството.  
Отпред, както и отзад, комфортът е оптимален, в услуга на една 
изтънчена и уютна обстановка. Стъкленият панорамен покрив* 
увеличава простора в купето и приятното усещане у водача и 
пътниците. 

За повече удобство е добавен електрически задвижван сенник, 
който филтрира 95% от външната светлина. Благодарение на 
формата на паралелепипед, която оптимизира пространството, 
багажникът от 470 литра (420 дм³ обем VDA) е един от най-големите 
в своята категория. 

*Опция или не се предлага, според нивото на оборудване.

МоМент 



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

•  Електронната стабилизираща програма ESP®  със 
своята система против приплъзване (ASR) действа върху 
спирачките и контрола на двигателя с цел ограничаване 
на приплъзването 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 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 
ефикасността на вашите спирачки, ако е необходимо.  

• Системата за индиректно следене на налягането в гумите 
позволява да се установи загубата в някоя от тях.

БеЗоПасност
ИНТЕЛИГЕНТЕН ТРАКШЪН КОНТРОЛ
Тази интелигентна система против приплъзване добавя нова 
функционалност към класическата система против приплъзване (ASR). 
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 колелета и 
допринася за по-добро придвижване и следене на траекторията. 

ЗАСИЛЕНА БЕЗОПАСНОСТ
В съзвучие с философията на новия PEUGEOT 308 моделът предлага 
множество системи за осигуряване на максимална безопасност. 
Освен че има надеждно поведение на пътя, подсилената му структура 
допринася за устойчивост и абсорбиране на енергията при предни 
и странични удари. Тя се допълва от интелигентни средства за 
абсорбиране на енергията.

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
Новият PEUGEOT 308 е оборудван с 6 въздушни възглавници:

• 2 предни въздушни възглавници за защита на главата и на гръдния 
кош на водача и на пътника до него в случай на фронтален удар.

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

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

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-малки от 140 г CO2 на километър.
Тези характеристики се основават на изпитани технологии, при които 
Peugeot е лидер: на дизеловия двигател, свързан с  филтър за твърди 
частици (пуснат на пазара през 2000 г. при модела PEUGEOT 607), 
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); на революционни технологии: включване на Stop & Start,
разработване на ново поколение Hdi двигатели и др.

PEUGEOT и окоЛната среДа
Двигатели BlueHDi
От пролетта на 2014 г. в новия PEUGEOT 308 ще бъдат предложени 
нови технологии, сред които версиите BlueHDi, известни като 
двигатели Euro 6 Diesel. Като комбинира по изключителен начин 
SCR (Selective Catalytic Reduction) и допълнителния FAP, технологията 
BlueHDi позволява драстичното намаляване на NOx (азотен окис) –
с повече от 90%, оптимизиране на емисиите на CO2, разхода и
елиминирането на твърдите частици до 99,9%. Едно от предложенията
BlueHDi ще бъде за версия с емисии на CO2 по-ниски от 82* г/км.

*В процес на хомологация.

Стандартен разход за л/100 км
Двигател Скоростна кутия Градски Извънградски Смесен CO2 (г/100 км)

1.2 l VTi 82 к.с. МСК5 6,3 4,2 5 114

1.6 THP 125 к.с. МСК6 7,7/7,9* 4,4/4,6* 5,6/5,8* 129/134*

1.6 THP 156 к.с. МСК6 7,7/7,9* 4,4/4,6* 5,6/5,8* 129/134*

1.6 HDi FAP 92 к.с. МСК5 4,4/4,5* 3,4/3,4* 3,7/3,8* 95/99*

1.6 e-HDi FAP 115 к.с. МСК6 4,2/4,4* 3,3/3,5* 3,7/3,8* 95/100*

*С гуми 17" или 18"
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Цветове
01: Бял мат Blanc Banquise
02: Черен металик Noir Perla Nera
03: Сив мат Gris Hurricane
04: Кафяв металик Rich Oak
05: Тъмносин металик Bleu Encre

06: Сив металик Gris Aluminium
07: Сив металик Gris Artense
08: Червен металик Rouge Rubi
09: Сив металик Gris Moka
10: Бял, трислойна перла Blanc Nacré



01: Текстил черен Metax Mistral таПиЦерии

02: Текстил черен Metax Mistral с декоративен шев

03: Текстил сив Galdo Guérande

04: Текстил черен Marston Mistral

05: Кожа/текстил черен TEP / Alcantara

06: Кожа черна Club Nappa Mistral

07: Кожа сива Club Nappa Guérande



01: Стоманени джанти 15" с тасове AMBRE
02: Алуминиеви джанти 16" QUARTZ
03: Алуминиеви джанти 16" TOPAZE
04: Алуминиеви джанти 17" RUBIS
05: Алуминиеви джанти 18" SAPHIR

01.

02. 03.

04. 05.

ДЖанти



Комплект Каросерия: Спойлер, прагове, решетка.
Бадж, основи на външните огледала за обратно виждане, странични стикери, джанти 16" и 17".

Ligne S също се намира във вътрешността на автомобила, консултирайте се с вашия център за продажби.

аксесоари

Багажник 
върху покрива

Стелка за багажник с отделения 

Багажник за велосипеди върху теглич, 
демонтиращ се без инструмент

Поставка с отделения под кора на багажник

Хромирани странични лайстни

Декоративни осветени прагове на вратите
Велурени стелки за багажник

А 673

B 866

B1 1688

C 895

D 874

E 807

E1 552

E2 774

E3 1099

F 1440

G 1395

H 1412

I 1365

J 95

(мм)

863 2620 770

4253

1559

14
57

1804
2043

1553
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