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A PEUGEOT egy több mint 210 éves, 
minőségen és invención alapuló francia  
ipari hagyományt követ. Napjainkban  
a márka legfőbb célkitűzése, hogy olyan 
elegáns modelleket alkosson, melyek  
a vezetés örömén túl az összes érzékszervet 
inspirálják. Minden részletet úgy dolgoznak ki, 
hogy a vezetés intuitív, élményszerű legyen,  
az ergonómiától a felhasznált anyagokon át  
a külvilággal való kapcsolattartást biztosító 
eszközökig. A PEUGEOT számára az első  
és legfontosabb maga az ember, ezzel 
összhangban egyik legfontosabb törekvése  
az, hogy az autóban töltött idő minél inkább 
minőségi időt jelentsen.



E
R

Ő
T

E
L

JE
S

V
O

N
Z

E
R

Ő



KÜLÖNLEGES EGYÉNISÉG
Az új PEUGEOT 308 erőteljes vonzerejét a felső kategóriás design, 
valamint a határozott, dinamikus megjelenés adja. Az új, innovatív, 
csúcstechnológiás PEUGEOT i-Cockpit® és a hatékony plug-in hibrid, 
benzin- és dízelmotorokból álló széles kínálat jóvoltából az autóban 
töltött idő könnyedén minőségi idővé válhat.

A PEUGEOT ÚJ ARCA
Az új 308 elsőként viseli a megújult PEUGEOT-logót, 
a márka időtlen identitásának egyszerre történelmi 
és modern jelképét. Az oroszlánfejes embléma 
méltóságteljesen uralja a hűtőrács felületét,  
a 308-as felirat a motorháztetőre került – az orr-rész 
minden elemében a megújulás hírnöke. 
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MERÉSZ MÉRETEK
Az új PEUGEOT 308 minden szemszögből 
dinamikus vonalaival csábít. Letisztult, merész 
arányai erőteljes személyiségét hangsúlyozzák: 
• A nagyméretű, függőleges tagolású hűtőrács  
 hosszú motorháztetőben folytatódik. 
• A hátsó rész izmos, erőteljes kialakítása miatt  
 az autó optikailag szélesebbnek tűnik,  
 megjelenése pedig kifejezetten magabiztosnak. 
• A finom, áramló vonalakkal megrajzolt profil  
 mögött felsejlenek a modell atlétikus idomai.
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ELSŐ LÁMPÁK
A kompakt első lámpák stílusa kifejezetten 
modern, már-már futurisztikus. Az első 
fényszórók formaterve erő és kifinomultság 
összhangját teremti meg, hangsúlyozva ezzel 
az új PEUGEOT 308 dinamikus egyéniségét.  
Az első lökhárítóban elhelyezett, LED(1)  
és PEUGEOT Matrix LED technológiával(2) 
kidolgozott, finom vonalú világítótestek 
szemfogat formázó nappali fényekben 
folytatódnak. 

(1) Szériafelszereltség 
(2) A GT/GT Pack változatnál szériafelszereltség

HÁTSÓ LÁMPÁK
A modern, high-tech stílusú hátsó fényszórók 
is Full LED technológiával készültek:  
a kompakt Full LED(1), illetve a 3D Full LED(2) 
lámpákat az oroszlánkarom motívum teszi 
egyedivé.

(1) Változattól függően szériafelszereltség  
(2) A GT/GT Pack változatnál szériafelszereltség
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A PEUGEOT I-COCKPIT®  
ÚJ ÉLMÉNYE®

A még ergonomikusabb és még egyszerűbben 
kezelhető új PEUGEOT i-Cockpit® minden 
funkciója könnyen hozzáférhető. A modern 
vezetőhely minden eleme azt szolgálja,  
hogy a vezetéssel töltött időt minőségi  
idővé varázsolja: új, kompakt kormánykerék;  
új, szemmagasságban elhelyezett digitális(1), 
illetve holografikus(2) 3D műszeregység.  
Az új PEUGEOT i-Cockpit® ösztönös 
mozdulatokkal kezelhető és személyre 
szabható, többablakos érintőképernyőt(1);  
új, virtuális i-toggles(3) gombokat és új, több 
tárhellyel rendelkező központi konzolt kapott.

(1) Szériafelszereltség 
(2) A GT/GT Pack változatnál szériafelszereltség 
(3)  Egyetlen gombnyomással elérhető klímabeállítás, 

kontaktlista, illetve rádióállomások. – Változattól  
függően szériafelszereltség vagy nem rendelhető.

I-COCKPIT CSAK 
HIBRIDEKNEK

A konfigurálható, személyre szabható, 
szemmagasságban elhelyezett digitális 
műszeregységen a vezető látómezejében 
jelennek meg a plug-in hibrid modellre 
vonatkozó specifikus információk.  
Az új, 10 colos érintőképernyőn keresztül 
érhetők el a beállítási funkciók és az új 308 
hibrid vezetésével kapcsolatos információk.
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AKÁR EGY OKOSTELEFON
A 10 colos HD érintőképernyő könnyen és teljes mértékben személyre szabható. A többablakos 
kijelzőn „widget”-eket és gyorsgombokat is be lehet állítani, használata ezáltal olyan egyszerű 
és gyors, akár egy okostelefoné. 
Az új PEUGEOT 308-ban jelenik meg először a virtuális, teljes mértékben konfigurálható i-toggle(1) 
vezérlőegység. A központi kijelző alatt elhelyezett gombok nemcsak technológiai, de esztétikai 
szempontból is egyedülállóak a szegmensben. A biztonság és az egyszerű beállítás érdekében 
minden egyes i-toggle egy személyre szabható gyorsgombot képez, mely által egyetlen 
érintéssel elérhető a kívánt applikáció, illetve az érintőképernyő bármely funkciója (célállomás, 
klímabeállítás, kedvenc kontakt, rádióállomás).   

(1)  Egyetlen gombnyomással elérhető klímabeállítások, kontaktlista és rádióállomások. – Változattól függően szériafelszereltség 
vagy nem rendelhető

TECHNOLÓGIA AZ ERGONÓMIA SZOLGÁLATÁBAN
Minden, a vezetéshez nélkülözhetetlen információ az új műszeregységen jelenik meg.  
A szemmagasságban elhelyezett műszeregység egy 10 colos digitális kijelzőt foglal magában 
(már Active Pack felszereltségi szinttől), mely a GT verzióban három dimenzióssá válik.  
A teljes mértékben konfigurálható és személyre szabható műszeregység több megjelenítési 
módot kínál (navigáció, rádió/média, vezetéstámogató rendszerek, energiaáramlás), ami  
a bal oldali kománykapcsolóval állítható.
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A modern vezetőhelyen vezeték nélkül(3) töltheti fel telefonját, a vezeték nélküli Mirrorscreen(4) funkció révén 
pedig megjelenítheti telefonja alkalmazásait a központi kijelzőn, illetve létrehozhatja saját profilját és elmentheti 
kedvenc megjelenítési módjait, utastéri hangulatait, beállításait (akár 8 különböző profil is létrehozható).   
Mindemellett könnyen hozzáférhet számos konnektivitási szolgáltatáshoz, a fedélzeti dokumentációhoz és  
a kezelési útmutatókhoz.

(1) Előfizetői szolgáltatás. (2) A TomTom® szolgáltatásoknak köszönhetően a vezető valós időben juthat praktikus, a vezetés szempontjából fontos információkhoz: 
valós idejű forgalom, benzinkutak, parkolók, időjárás, baleseti gócpontok (az adott ország törvényeitől függően). A fenti szolgáltatásokat tartalmazó előfizetés  
3 évre szól, ennek letelte után online meghosszabbítható (díjköteles). (3) A Qi-szabvánnyal kompatibilis készülékek indukciós töltése. – Változattól függően 
széria, opció vagy nem rendelhető (4) Változattól függően széria, opció vagy nem rendelhető. Kizárólag a tanúsítvánnyal rendelkező Android AutoTM és Apple 
CarPlayTM alkalmazások működnek megálláskor, illetve esetenként menet közben. Menet közben az érintett alkalmazások egyes funkciói blokkolva vannak. 
Egyes, az ön okostelefonján ingyenesen elérhető tartalmak esetén szükségessé válhat egy velük egyenértékű, tanúsítvánnyal rendelkező, de díjköteles 
Android AutoTM, illetve Apple CarPlayTM alkalmazás letöltése. A Mirror Screen funkció Android AutoTM (Androidos telefonok esetén) vagy Apple CarPlayTM 
(iOS-telefonok esetén) technológián keresztül működik internet-hozzáférést tartalmazó telefon-előfizetés megléte esetén. Bővebb információért látogasson 
el a PEUGEOT márka magyarországi honlapjára.

MARADJON ONLINE!
A megújult PEUGEOT i-Cockpit® már magában 
foglalja a legújabb i-Connect Advanced 
elnevezésű, intuitív módon működtethető, 
számos konnektivitási szolgáltatást tartalmazó 
infotainment rendszert is. Utazzon a lehető 
legnagyobb nyugalomban az online navigáció(1) 
jóvoltából, melyhez beszédfelismerés, 
automatikus TomTom® térképfrissítés, valós 
idejű közlekedési információk és a TomTom 
Services(2) által feltérképezett baleseti 
gócpontokra való figyelmeztetés társul. 

ÚJ KÖZPONTI KONZOL
A finoman kidolgozott középkonzol vezető felőli 
oldalán sorakoznak az autó mozgásához kapcsolódó 
vezérlőgombok.  
A középkonzol hídja egészen a vezeték nélküli 
telefontöltőként(1) szolgáló rekeszig húzódik.  
A konzol teljes további része a tárolóké, melyek 
könnyen hozzáférhetőek az utas számára is:  
a két pohártartón kívül mintegy 34 literes 
tárolókapacitás áll rendelkezésre, beleértve  
a könyöklő alatti nagyméretű tárolórekeszt.

(1) A Qi-sza bvánnyal kompatibilis készülékek indukciós töltése.  
     – Változattól függően széria, opció vagy nem rendelhető
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GARANTÁLT JÓ KÖZÉRZET
Az utastérben otthonos hangulat és nem 
mindennapi kényelem várja az utasokat:   
• Kiválaszthatja a pillanathoz leginkább illő  
 LED-es hangulatvilágítást (8 szín közül  
 választhat).  
• Élvezheti a FOCAL®(1) prémium hi-fi rendszer  
 kiváló hangzását.   
• Nyugodtan lélegezzen mélyeket: az AQS(2)  
 (Air Quality System) berendezés szükség  
 esetén aktiválja a légcserét. Ezt egészíti  
 ki a levegő tisztítását végző Clean Cabin(3)  
 rendszer. Az utastér levegőjének minőségéről  
 az érintőképernyő nyújt tájékoztatást. 
• Élvezze a fűthető, ergonomikus kialakítású első  
 ülések kényelmét, melyekhez egy 10 pontos,  
 8 légpárnás, 5 programot kínáló masszázs - 
 rendszer társul. Az ülések AGR minősítéssel  
 rendelkeznek (ez utóbbi az egészséges  
 gerincért létrejött német egyesület  
 minőségbiztosítása).

(1) Változattól függően széria, opció vagy nem rendelhető 
(2) Allure felszereltségi szinttől elérhető 
(3) Elérhető a GT/GT Pack változathoz



A VEZETÉS SOHA NEM 
TAPASZTALT ÉLVEZETE

A fokozott biztonság és kényelem 
érdekében az új PEUGEOT 308-at számos 
vezetéstámogató rendszerrel látták el:  
• Új, nagy felbontású 180°-os tolatókamera(1) 
• 360°-os parkolóradar 4 kamerával(2) 
• Nagy hatótávolságú holttérfigyelő(2) 
A modell már-már félautomata üzemmódban 
is használható: 
• Adaptív tempomat Stop and Go(1) funkcióval 
• Aktív sávtartó asszisztens(1)

(1) Változattól függően széria vagy nem rendelhető 
(2) Változattól függően széria, opció vagy nem rendelhető
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PLUG-IN HIBRID MOTOROK
Az új PEUGEOT 308 kétféle, a teljesítményt 
hatékonysággal ötvöző hibrid motorral kerül 
forgalomba: HYBRID 180 e-EAT8 FWD(1) és 
HYBRID 225 e-EAT8 FWD(2). Fedezze fel a 
vezetés új élményét a belsőégésű és az 
elektromos motor együttműködésének 
köszönhetően, mely nemcsak kivételes 
úttartást, de magas szintű kényelmet 
is biztosít. Az optimalizált akkumulátor 
hatótávolsága tisztán elektromos 
üzemmódban akár 60 km is lehet.(3)

(1) Akár 25 g/km C0₂-kibocsátás – Tájékoztató jelleggel közölt  
 becsült adat, WLTP hitelesítés folyamatban 
(2) Akár 26 g/km C0₂-kibocsátás – Tájékoztató jelleggel közölt  
 becsült adat, WLTP hitelesítés folyamatban 
(3) Tájékoztató jelleggel közölt becsült adat, WLTP hitelesítés  
 folyamatban. Az elektromos üzemmódban elérhető akár  
 60 km-es hatótávolság az autó felszereltségétől függ.  
 A hatótávolság a használat valós körülményeitől függően is  
 változhat (éghajlati körülmények/időjárás, vezetési stílus, stb.).
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A HATÓTÁVOLSÁG OPTIMALIZÁLÁSA
Igényei szerint többféle üzemmód közül választhat: 
• Elektromos: teljesen elektromos üzemmódban(1) akár  
 135 km/h-s sebességgel is közlekedhet 
• Hibrid: az elektromos és a belsőégésű motor váltakozó  
 használata együttesen biztosítja a legnagyobb  
 energiahatékonyságot 
• Sport: a két motor összes energiáját mozgósítja a maximális  
 dinamikai teljesítmény érdekében

(1) Az autó alaphelyzetben elektromos üzemmódban indul, körülményektől függően.

HATÓTÁVNÖVELÉS FÉKEZÉSSEL
A regeneratív fék lehetővé teszi a fékezéskor vagy a gázpedál 
felengedésekor felszabaduló (a belsőégésű motoroknál  
egyébként elvesztett) energia felhasználását. Ez a művelet 
részlegesen feltölti a nagyteljesítményű akkumulátort,  
növelve ezáltal az elektromos üzemmód hatótávolságát.  
A vezető a Brake funkció aktiválásával a fékpedál lenyomása 
nélkül is le tudja lassítani a gépjárművet. A motorfékként  
működő funkció lehetővé teszi az akkumulátor töltését.
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UTCAI TÖLTÉS
Európában egy több mint 220000 nyilvános töltőállomásból(1) álló hálózat áll rendelkezésre. 
Az európai nyilvános töltőállomások kiterjedt hálózata könnyen elérhető a Free2Move  
szolgáltatás applikációján keresztül. A Free2Move ChargeMyCar(2) szolgáltatása és  
a speciális feltöltőkártya egy több mint 188 000 töltőpontból álló hálózathoz biztosít  
hozzáférést Európa-szerte.    

(1) A töltés ideje a töltőállomás típusától, teljesítményétől, a külső, illetve az akkumulátor hőmérsékletétől függően változhat 
(2) A Free2Move szolgáltatás egyelőre nem elérhető Magyarországon – díjköteles szolgáltatás.

OTTHONI TÖLTÉS
Az új PEUGEOT 308 HIBRID teljes feltöltésére  
több lehetőség kínálkozik: 
• szabványos aljzatról (8 A, 220 V) 7 óra 05 perc alatt(1)  
• Megerősített háztartási (16 A, 220 V) 3 óra 55 perc alatt(1) 
• Wall Box fali töltőről (16 A) 3 óra 25 perc alatt(1) 
• Wall Box fali töltőről (32 A) 1 óra 40 perc alatt(2) 

(1) Egyfázisú fedélzeti töltőkábel (3,7 kW) 
(2) Egyfázisú fedélzeti töltőkábel (7,4 kW), opcionális



A MyPeugeot® és a Free2Move által kínált 
szolgáltatások jóvoltából bárhol és bármikor 
könnyedén kapcsolódhat plug-in hibrid autójához.  
 
TELEFONOS TÁVVEZÉRLÉS 
 
Az e-Távvezérlés funkció révén közvetlenül 
okostelefonjáról irányíthatja, illetve programozhatja 
az autó töltését. A szolgáltatással az utastér 
hőmérsékletét is szabályozhatja. Bővebb információért 
látogasson el a https://www.peugeot.hu/szerviz-es-
alkatresz/digitalis-szolgaltatasok/e-tavvezerles.html 
oldalra! 

MYPEUGEOT® ALKALMAZÁS
Az ingyenesen elérhető MyPeugeot®(1) alkalmazás jóvoltából a fiókjával szinkronizált,  
valós idejű, személyre szabott szolgáltatásokat vehet igénybe: 
• figyelemmel kísérheti autója állapotát (vezetési adatok, helymeghatározás) 
• gyorsan és egyszerűen igénybe veheti az assistance szolgáltatást 
• kényelmesen megszervezheti autója karbantartását és szervizeit 
• könnyen, távvezérléssel irányíthatja az akkumulátor töltését és szabályozhatja  
 az utastér hőmérsékletét  
• közvetlenül okostelefonjáról ellenőrizheti és programozhatja a funkciókat  
 (legjobb, ha ezt a töltés ideje alatt teszi) 
Bővebb információt a https://www.peugeot.hu/szerviz-es-alkatresz/digitalis-szolgaltatasok/
mypeugeot-alkalmazas.html oldalon talál. 
 
(1) Mobilhálózathoz való kapcsolódás szükséges hozzá 

CHARGE MY CAR
A Free2Move szolgáltatás Charge 
My Car(1) előfizetése révén könnyen 
hozzáférhet a nyilvános töltőállomások 
hálózatához. 

(1)  A Free2Move szolgáltatás egyelőre nem elérhető 
Magyarországon – díjköteles szolgáltatás. 
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PURETECH & BLUEHDI MOTORTÍPUSOK
Az új PEUGEOT 308 a legújabb generációs Euro6(1) PureTech benzinmotorok és BlueHDi 
dízelmotorok széles palettáját nyújtja, melyekhez kétféle sebességváltó társítható:  
egy 6 fokozatú manuális váltó és egy 8 fokozatú EAT8(2) automata váltó. A Stop&Start 
funkcióval rendelkező motortípusok előnye a kivételes teljesítmény mellett a visszafogott 
fogyasztás, és nem utolsósorban a különleges vezetési élvezet.

(1) Alacsony fogyasztású, kivételes vezetési élményt és teljesítményt nyújtó motortípusok 
(2) EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 = 8 fokozatú automatikus sebességváltó 
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OTTHONOS HANGULAT 
Az otthonos és elegáns utastér kialakításához 
válogatott minőségű kárpitok állnak rendelkezésre: 
kevert szálú szövet, alcantara, dombornyomott 
bőr* és színes Nappa bőr*. 

*  Opcionális – bőr és más anyagok: a bőrkárpit részleteivel  
kapcsolatban tekintse meg a márkakereskedésekben és a  
www.peugeot.hu honlapon megtalálható műszaki adatokat.

1. „Renze” kárpit: három különböző anyagból(1) 
2.  „Falgo” kárpit: Mi-TEP Mistral/szövet (2) 
3.  „Fraxx Knit” kárpit: Mi-TEP Mistral/Alcantara (3) 
4.  „Mistral Nappa” bőrkárpit(4)     
5.  „Naboo” kék Nappa bőrkárpit(5)    
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(1) Szériaként elérhető az Active Pack verzióhoz 
(2) Szériaként elérhető az Allure/Active Pack verzióhoz 
(3) Szériaként elérhető a GT verzióhoz 
(4) Változattól függően opció vagy nem rendelhető  
(5) Opcióként elérhető a GT/GT Pack változathoz
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17" HALONG(4)  
könnyűfém keréktárcsa

18" KAMAKURA(5)  
könnyűfém keréktárcsa

18" PORTLAND(6)  
könnyűfém keréktárcsa

17" CALGARY(3)  

könnyűfém keréktárcsa
16" BERGEN(1) dísztárcsa

16" AUCKLAND(2)  
könnyűfém keréktárcsa

Olivine zöld(1) Elixir piros(2)

Artense szürke(2) Banquise fehér(3)
Nacré fehér(2)Perla Nera fekete(2)

Vertigo kék(2)

ADJA MEG A HANGOT!
Válasszon a hét különböző  
karosszériaszín közül!

(1) Ingyenes fényezés 
(2) Opcióként igényelhető 
(3)  Opcióként választható vagy nem elérhető  

a GT és GT Pack felszereltségi szinten

HANGOLJA ÖSSZE  
AZ EGÉSZET!

Az ön új PEUGEOT 308-asa 16, 17, illetve  
18 colos keréktárcsákkal lehet még 
elegánsabb és még egyedibb.

(1) Elérhető az Active Pack verzió PureTech 110 S&S BVM6 
     motortípusához 
(2) Elérhető az Active Pack verzióhoz 
(3) Elérhető az Allure verzióhoz 
(4) Elérhető az Allure Pack verzióhoz 
(5) Elérhető a GT verzióhoz 
(6) Elérhető a GT Pack verzióhoz.
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TARTOZÉKOK
Praktikus, robusztus, kényelmes… 
Az új 308/308 plug-in hibrid tartozékok  
széles választékát kínálja a kényelem  
és a biztonság fokozására.

1.  Tetőre szerelhető kerékpártartó 
2. Csomagtéri tároló 
3. Utastér elválasztó rács 
4. Tetőbox 
5. Oldalsó árnyékolók 
6. Napellenző a hátsó szélvédőre 
7. Szerszám nélkül leszerelhető vonófejes vontatóegység 

6 7
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1. Termosz  
2. Kabinbőrönd (C-Lite&Samsonite) 
3. Búváróra, két cserélhető szíjjal   
4. Dzseki  
5. Széldzseki  
6. Tárolórekesz (telefon, kártyák) 
7. Tárolórekesz (szemüveg)

1 6

2 3

4 5 7

ÚJ 308 LIFESTYLE
Ismerje meg az új 308 által inspirált  
„Lifestyle” kollekció termékeit! 
Kérjen bővebb információt  
a PEUGEOT „Lifestyle”-kínálatról  
a Peugeot márkakereskedésekben.
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HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS
Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa 
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt 
mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára.  
A Peugeot kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és 
készséggel állnak rendelkezésére.

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2022. március 4. napján érvényes adatok. A képeken bemutatott gépjárművek 
felszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és kártérítési kötelezettség, 
illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket  
és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a www.peugeot.hu 
<http://www.peugeot.hu> internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a színárnyalatok tökéletes 
megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak vagy szerződés hivatalos 
alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot 
előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2022. március 4.

(1)  A pontos részleteket és feltételeket az új gépjármű megrendelő mellékletében szereplő „Garanciafeltételek”-ben és a https://www.peugeot.hu/garancia-feltetelek.html oldalon találhatja meg.  
A P Automobil Import Kft. a változtatás jogát fenntartja.

*  A Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek mindenkori aktuális listáját megtalálhatja weboldalunkon: www.peugeot.hu

Peugeot Garancia(1)

Minden magánügyfél számára új autóként 
értékesített Peugeot személygépkocsi 
vásárlása esetén 3 év szerződéses gyári 
jótállás jár, kilométerkorlátozás nélkül.
Az átrozsdásodás elleni garancia 
személygépjárműveknél 12 évre, 
tehergépjárműveknél 5 évre szól. A gyártó, 
a termékek megbízható, tartós működése 
érdekében, az 1,2 EB Turbo és a 1,6 EP 
Turbo motorokkal szerelt járművek esetén 
az alábbi karbantartási intervallumot írja 
elő: A jelzett típusú motorokkal szerelt 
járműveket minden esetben az európai 
fokozott igénybevételre vonatkozó 
karbantartási intervallum (eltelt idő vagy 
megtett kilométer) alapján kell kezelni:
•  1,2 EB Turbo esetén: 15.000 km vagy 1 év 

futásteljesítményenkénti karbantartás 
•  1,6 EP Turbo esetén: 20.000 km vagy 1 év 

futásteljesítményenkénti karbantartás
Amennyiben az előírt szervizintervallumot 
elmulasztja, úgy a mulasztással okozott 
műszaki meghibásodás esetén a gépkocsi 
elveszti a garanciát a mulasztás miatt 

meghibásodott alkatrészek tekintetében. 
Természetesen a fokozott igénybevétel 
önmagában, valamint a fokozott 
igénybevételű használatra vonatkozó 
karbantartási periódusok elmulasztása 
önmagában nem befolyásolja a gépjármű 
jótállását. Így a garancia változatlanul 
megmarad azon meghibásodások 
esetében, amelyek nem az előírt 
szervizintervallumok elmulasztása 
következményeként merülnek fel.
A karbantartásról és a garanciáról  
https://www.peugeot.hu/garancia-
feltetelek.html oldalon a Peugeot  
részletes tájékoztatást nyújt Önnek.
Így részletes információt talál arra 
vonatkozóan, hogy mi is a fokozott 
igénybevétel, és ennek esetén  
milyen szükséges intervallumonként 
javasolt a Peugeot gépjárművét 
szervizeltetni, illetőleg milyen műszaki 
következményekkel járhat, amennyiben  
a tájékoztatóban javasolt szerviz-
intervallumokat nem tartja be.

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában, 
a hét minden napján igénybe veheti a 
Peugeot Assistance szolgáltatásait.
Ha útközben váratlanul műszaki 
meghibásodást észlel, kérjük, hívja az 
alábbi zöldszámot (csak Magyarország 
területéről, illetve magyar 
telefonszolgáltatótól indított hívás esetén): 
06 80 44 24 24
A szolgáltatás területi hatály szerint 
külföldön is igénybe vehető a következő
telefonszámon: 00 36 1 411 07 24
A területi hatályt és a részleteket az  
új gépjármű megrendelő mellékletében 
szereplő „Garanciafeltételek”-ben és  
a https://www.peugeot.hu/garancia-
feltetelek.html oldalon találhatja meg.

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban a Peugeot-
szabványok szigorú előírásainak 
betartásával dolgoznak. Ezek a szabványok 
kizárólag a Peugeot által tesztelt és 
engedélyezett kiváló minőségű eredeti 

alkatrészek beépítését engedélyezik, 
valamint szigorú technikai felkészültséget 
és magas szintű műszaki szaktudást 
követelnek meg a márkaszerviz dolgozóitól.

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az Automobiles 
Peugeot által kifejlesztett és tesztelt 
termékek, tartozékok széles körű 
választékával várjuk Önt: kényelmi és 
komfortérzetét emelő, karbantartást 
megkönnyítő termékek, biztonsági és 
audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus 
termék közül választhat!

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!
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Új Peugeot 308
BENZIN DÍZEL PLUG-IN HYBRID

PureTech
110 S&S BVM6

PureTech
130 S&S BVM6

PureTech
130 S&S EAT8

BlueHDi
130 S&S BVM6

BlueHDi
130 S&S EAT8

HYBRID
180 e-EAT8

HYBRID
225 e-EAT8

MOTOR

Lökettérfogat (cm3) 1 199 1 199 1199 1 499 1 499 1 598 1 598

Hengerek száma/elrendezés 3 / soros 3 / soros 3 / soros 4 / soros 4 / soros 4 / soros 4 / soros

Szelepek száma hengerenként 4 4 4 4 4 4 4

Max. teljesítmény (kW/LE) 81/110 (5 500) 96/130 (5 500) 96/130 (5 500) 96/130 (3 749) 96/130 (3 750) 110/150 (4 250) 132/180 (6 000)

Max. nyomaték (Nm) 205 (1 750) 230 (1 750) 231 (1 750) 299 (1 750) 300 (1 750) 250 (1750) 250 (1 750)

Stop & Start Igen Igen Igen Igen Igen Nem Nem

Emissziós norma EURO 6d EURO 6d EURO 6d EURO 6d EURO 6d EURO 6d EURO 6d

Befecskendezés Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt Direkt

Szervízintervallum 15 000 km vagy 
1 év

15 000 km vagy 
1 év

15 000 km vagy 
1 év

30 000 km vagy 
1 év

30 000 km vagy 
1 év

15 000 km vagy 
1 év

15 000 km vagy 
1 év

VÁLTÓ

Típusa Manuális Manuális Automata Manuális Automata Automata Automata

Fokozatok száma 6 6 8 6 8 8 8

TÖMEG & TEHERBÍRÁS (kg)

Saját tömeg (kg) 1 254 1 258 1 291 1 343 1 361 1 603 1 633

Legnagyobb össztömeg (kg) 1 770 1 790 1 880 1 870 1 940 2 120 2 120

Maximum vontatható tömeg (fékezett) (kg) 1 300 1 300 1 200 1 600 1 550 1 500 1 500

Vontatmány legnagyobb össztömege (kg) 3 070 3 090 3 080 3 470 3 490 3 620 3 620

E-MOTOR

Max. teljesítmény (kW/LE) – – – – – 81/110 to 2 500 81/110 to 2 500

Max. nyomaték (Nm) – – – – – 320  
(500–2 500)

320  
(500–2 500)

Akkumulátor típusa – – – – – Li-Ion Li-Ion

Akkumulátor kapacitása (kWh) / teljesítménye (kW) – – – – – 12,44/100 12,44/100

Kombinált elektromos hatótáv  
(WLTP min-max km) – – – – – 58-60 59

Városi elektromos hatótáv (WLTP min-max km) – – – – – 70-74 68-69

Töltési idő 0 to 100% – – – – – 7h05 / 3h50 / 
1h55

7h05 / 3h50 / 
1h55

Fedélzeti töltő (kW) – – – – – 3,7 széria / 
7,4 opció

3,7 széria /  
7,4 opció

HYBRID MEGHAJTÁS TELJESÍTMÉNY

Max. teljesítmény (kW/LE) – – – – – 133/180 165/225

Max. nyomaték (Nm) – – – – – 360 360

GYORSULÁS

Maximális sebesség (km/h) – – – – – 225/135 235/135

0–100 km/h (s) – – – – – 7,6 7,5

1 000 m (s) – – – – – 27,5 27

80–120 km/h – – – – – 4,7 4,5

FOGYASZTÁS & KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁS

Kombinált fogyasztás – WLTP (l/100km) – – – – – 1,2 1,2

Kombinált CO2-kibocsátás – WLTP (g/km) – – – – – 27–28 27
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