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De mai bine de 210 de ani, PEUGEOT respectă tradiţia industrială

materialele, elementele de conectivitate – ﬁecare detaliu a fost
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senzorială dincolo de o simplă călătorie cu automobilul. Ergonomia,

P U R E D E S I G N *.

* Design pur.

NOI DRUMURI
SE CONTUREAZĂ.
Cu linii ﬂuide, elegante și sportive, noul Peugeot 308 SW
te va convinge instant să pornești în următoarea călătorie.
Spaţiul său generos și liniile remarcabile sunt o invitaţie
reală la noi aventuri.
Cu partea frontală puternică, care aﬁșează sigla cu Leul în centru,
noua capotă cu linii pronunţate și o grilă verticală cadrilată*
face o impresie imediată.

* Dotare standard pe versiunile GT și GT Pack.
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U N C A R AC T E R P U T E R N I C .

O S E M N ĂT U R Ă U N I C Ă .

Designul, puterea și stilul sunt toate subliniate în mod elegant de semnătura luminoasă

Blocurile optice spate cu semnătura celor trei gheare, speciﬁce mărcii

Full LED*, ușor de recunoscut atât ziua, dar și pe timpul nopţii. Noua bară de protecţie

și ușor de recunoscut în orice moment, atrag instant privirea, ca o felină.

dispune inclusiv de lumini de semnalizare și faruri de ceaţă cu tehnologie LED**.
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* LED: Iluminare 100% Diodă Electro Luminescentă – Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
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C O N C E P U T P E N T R U A -Ţ I S AT I S FA C E T O AT E D O R I N Ţ E L E .

E M OŢ I E L A F I E C A R E K I LO M E T R U .

În timpul liber și pe perioada momentelor speciale ale vieţii,

Te bucuri de tot ce te înconjoară graţie suprafeţelor vitrate,

interiorul generos al noului PEUGEOT 308 SW se adaptează tuturor dorinţelor tale.

de mari dimensiuni și plafonului panoramic impresionant* cu parasolar reglabil.

Portbagajul spaţios poate ﬁ transformat cu ajutorul banchetei rabatabile „Magic Flat”

Pentru o plăcere mai intensă, sistemul audio Denon Hi-Fi*

într-o suprafaţă perfect plană cu un volum optim de încărcare.

te invită să călătorești în compania muzicii de înaltă ﬁdelitate.

Mai mult decât atât, pragul mic de încărcare facilitează accesul la portbagaj.
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* Dotare opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.

11

PURE DRIVING
E X P E R I E N C E *.

* Experienţă de condus unică.

FĂ -T E R E M A R C AT.

C O N F O R TA B I L .

La bordul noului Peugeot 308 SW, fiecare detaliu este o sursă de inspiraţie.

Modern și soﬁsticat, începând cu alegerea materialelor și până la confortul scaunelor,

Descoperă la interior un univers în totalitate gândit pentru noi senzaţii la condus, Peugeot i-Cockpit*.

Peugeot 308 SW încântă atât conducătorul auto, cât și pasagerii.

Volanul compact amplifică agilitatea, display-ul de tip head-up optimizează confortul,

Cu o atmosferă mai sportivă, noul Peugeot 308 SW este echipat cu materiale premium,

iar noul ecran tactil capacitiv* oferă o experienţă mai intuitivă.

îmbinate de cusături roșii*, un volan îmbrăcat în piele naturală* și ﬁnisaje din aluminiu*.
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* Dotare standard sau indisponibilă, în funcţie de versiune.

15

16

I N S T R U M E N TA R D E B O R D D I G I TA L .

E X P L O R E A Z Ă FĂ R Ă L I M I T E .

Graţie noului instrumentar de bord digital, toate informaţiile esenţiale pentru condus sunt aﬁșate deasupra volanului,

Poţi urmări traseul tău, în deplină relaxare, pe ecranul tactil de mari dimensiuni cu aspect lucios sau pe instrumentarul de bord digital.

în câmpul vizual al conducătorului auto.

Graţie navigaţiei 3D conectate TomTom® Trafﬁc* cunoști în timp real starea traﬁcului, durata călătoriilor și zonele de risc.

Poţi personaliza experienţa de condus selectând unul dintre cele 6 moduri de aﬁșare disponibile,

Cu funcţia Mirror Screen**, te bucuri de oricare dintre aplicaţiile compatibile direct pe ecranul tactil al mașinii.

inclusiv un mod care permite urmărirea navigaţiei fără ca șoferul să își ia privirea de la drum.

* Serviciile TomTom® și navigaţia conectată sunt disponibile în funcţie de ţară și permit aﬁșarea în timp real a tuturor evenimentelor esenţiale pentru condus (traﬁc în timp real, zone de risc, preţul
carburanţilor și al parcărilor, condiţiile meteo, puncte de interes local). Abonamentul la aceste servicii este inclus pentru o durată de 3 ani și poate ﬁ prelungit sau reînnoit ulterior (contra cost).
** Mirror Screen permite duplicarea oricăror dintre aplicaţiile compatibile direct pe ecranul tactil al mașinii. Funcţia Mirror Screen operează prin aplicaţia Android Auto (smartphone cu sistem Android),
prin Apple CarPlayTM (smartphone cu sistem iOS) sau prin tehnologia Mirror Link® (smartphone-uri cu sistem Android compatibile Mirror Link® și numai în asociere cu echipamentul “Mirror Link®”),
cu condiţia de a avea un abonament cu acces la internet pe telefon. Numai aplicaţiile certiﬁcate Android Auto, Apple CarPlayTM sau Mirror Link® pot funcţiona atunci când vehiculul este staţionat
sau atunci când rulează, în funcţie de caz. Atunci când conduceţi, anumite funcţii ale acestor aplicaţii pot ﬁ restricţionate. Anumite aplicaţii care pot ﬁ gratuite pe smartphone-ul
tău impun descărcarea unei aplicaţii echivalente, certiﬁcate Mirror Link®, Apple CarPlayTM sau Android Auto contra cost. Pentru mai multe detalii consultă pagina www.peugeot.com.ro.

* Dotare opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
** Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
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P U R E E F F I C I E N C Y *.

* Eﬁcienţă remarcabilă.
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MANEVRE ÎN DEPLINĂ RELAXARE.

S U R S A TA D E Î N C R E D E R E .

Manevrele de parcare sunt acum și mai sigure graţie sistemului Visiopark 1* care permite aﬁșarea, pe ecranul tactil de mari dimensiuni,

PEUGEOT 308 SW este echipat cu sisteme de asistenţă la condus de ultimă generaţie, precum Active Safety Brake*,

a mediului din apropierea vehiculului, cu ajutorul senzorilor și al unei camere video cu vedere la 180° amplasată pe hayonul inferior.

avertizare privind riscul de coliziune sau sistem de monitorizare activă a unghiului mort**. Pentru traseele lungi,

Sistemul Park Assist* oferă asistenţă activă la parcare. Echipat cu senzori cu ultrasunete, sistemul detectează un spaţiu adaptat

beneﬁciezi de echipamente avansate**, cum ar ﬁ: avertizare atenţie șofer, recunoaștere a indicatoarelor rutiere și recomandări,

dimensiunii vehiculului și pilotează direcţia pentru a parca mașina în spaţiul respectiv.

comutare automată a luminilor de drum, regulator de viteză adaptiv, avertizare activă la depășirea involuntară a benzii de rulare...

* Dotare opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.

* Frânare automată de urgenţă. Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
** Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
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AMBIŢIA
UNUI STIL DE CONDUCERE EXEMPLAR.
Pentru o experienţă de condus ampliﬁcată, noul PEUGEOT 308 SW
este dotat cu tehnologie avansată, ce oferă un comportament
exemplar la rulare. Ţinuta de drum este adaptată pentru ﬁecare tip
de motor: BlueHDi și PureTech, pentru o eﬁcienţă și un control optim,
iar cu ajutorul pachetului Driver Sport Pack*, anumite setări sunt modiﬁcate
pentru a oferi senzaţii de condus mai intense.
Eﬁcienţa noului PEUGEOT 308 SW este remarcabilă.

* Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
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M OTO R I Z Ă R I E F I C I E N T E .

C U T I E D E V I T E Z E A U T O M ATĂ E AT 8 * .

Pentru performanţe la nivel înalt și pentru plăcerea unui condus remarcabil, PEUGEOT 308 SW

La fel de eﬁcientă ca o cutie de viteze manuală, transmisia automată EAT8*

poate ﬁ echipat cu motoare de ultimă generaţie ale mărcii, benzină PureTech sau diesel BlueHDi.
CONSUM DE COMBUSTIBIL ȘI EMISII DE CO2
• Valori WLTP(1) : Consum combustibil (combinat) 4,5 -5,3 (l/100 km). Emisii de CO2 (combinat): 118 - 139 (g/km).
(1)
Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 respectă omologarea WLTP. Începând cu data de 1 septembrie 2018, pentru autovehiculele noi omologarea de tip se acordă conform Procedurii de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). WLTP înlocuiește Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), procedura de testare utilizată anterior. Datorită condiţiilor de testare mai realiste, valorile consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2 măsurate conform WLTP
sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate prin NEDC. Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 pot să difere în funcţie de condiţiile reale de utilizare și de diferiţi factori, cum ar ﬁ echipamentele speciﬁce, dotări opţionale și tipul anvelopelor. Pentru informaţii
suplimentare contactează dealerul tău Peugeot. Pentru mai multe detalii, accesează pagina www.peugeot.com.ro.
• Valori NEDC(2) : Consum de combustibil în ciclu combinat : 3,8 - 5,4. Consum urban (l/100 km): 4,4 - 5,9. Consum extraurban (l/100 km): 3,5 - 4,5. Emisii CO2, ciclu combinat (g/km): 100 - 114.
(2)
Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 sunt determinate în baza noii Proceduri de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial, WLTP (Regulamentul UE 2017/948), valorile relevante ﬁind apoi exprimate în conformitate cu NEDC pentru a
permite comparaţia între diferite autovehicule. Pentru informaţii actualizate, te rugăm să contactezi dealerul tău. Valorile nu iau în calcul utilizări și condiţii de conducere, echipamente sau opţiuni și pot varia în funcţie de tipul pneurilor. Pentru mai multe informaţii privind valorile
oﬁciale ale consumului de carburant și ale emisiilor de CO2, te rugăm să consulţi "Ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO2 ale autoturismelor noi" disponibil gratuit în toate punctele de vânzare sau pe www.rarom.ro.

oferă o schimbare rapidă și ﬂuidă a vitezelor,
graţie noului schimbător electric Shift and Park by Wire** și padelelor amplasate pe volan.

* Efﬁcient Automatic Transmission 8: cutie de viteze automată cu 8 rapoarte.
** Schimbător de viteze cu control electric.
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PERSONALIZARE.

3 0 8 S W, A D A P TAT
S T I L U L U I TĂ U D E V I AŢĂ .
Cu noul Peugeot 308 SW, poţi să alegi
dintr-o vastă gamă de accesorii și dotări
pentru a îmbina utilitatea și plăcerea
în ﬁecare călătorie.

1

3

2

4

1. Protecţie din oţel inoxidabil pentru pragul portbagajului
2. Covoraș de portbagaj
3. Suport de bicicletă cu ﬁxare pe cârlig remorcare
4. Set de covorașe din velur
5. Parasolar lunetă
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RAFINAMENTUL ESTE O ALEGERE.
Interiorul este elegant, proiectat cu deosebită atenţie
până la cel mai mic detaliu, în ceea ce privește alegerea tapiţeriilor*
și a culorilor, pentru a se adapta personalităţii și modului de viaţă.

1. Material textil MECO
2. TEP/Material textil Oxford Mistral
3. Piele Club NAPPA Noir Mistral**
4. TEP/Material textil Oxford Mistral/Roșu cu cusături roșii
5. Piele Club NAPPA Noir Mistral cu cusături roșii**
6. TEP/Alcantara® Noir Mistral cu cusături roșii

* Disponibil standard, opţional sau indisponibil, în funcţie de versiune.
** Piele și alte materiale: pentru detalii despre tapiţeriile din piele vă rugăm
să citiţi speciﬁcaţiile tehnice disponibile la punctul de vânzare sau pe site-ul
web www.peugeot.com.ro.
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P E R S O N A L I Z A R E P E G U S T U L TĂ U .
7 nuanţe* raﬁnate sunt propuse pentru a conﬁgura
un vehicul care se potrivește stilului tău.
Blanc Banquise**

Bleu Vertigo

Gris Artense

Noir Perla Nera

Gris Platinium

Rouge Ultimate

* Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
** Dotare standard.

Blanc Nacré

PÂ N Ă L A C E L M A I M I C D E TA L I U .
Alege dintr-o gamă largă de jante*
elegante pentru a personaliza modelul tău.

* Dotare standard, opţională sau indisponibilă, în funcţie de versiune.
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Jante aluminiu 16“
QUARTZ

Jante aluminiu 16“
JADE diamantate

Jante aluminiu 16“
ZIRCON

Jante aluminiu 16“
ZIRCON diamantate

Jante aluminiu 17“
RUBIS diamantate

Jante aluminiu 18“
DIAMANT diamantate

Jante aluminiu 18“
BLACK SAPHIR diamantate
lăcuite Black Mist
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ÎMPREUNĂ,
PE TERMEN LUNG
SERVICII POST-VÂNZARE PEUGEOT
PEUGEOT îţi pune, de asemenea, la dispoziţie o vastă reţea
de puncte de service. În acest cadru, profesionalismul,
performanţele echipamentelor și calitatea serviciilor
contribuie la gradul tău de satisfacţie. Astfel, ai certitudinea
că te adresezi unui specialist care te ascultă, îţi înţelege
exigenţele și care răspunde prompt: un motiv suplimentar
de încredere pentru a te angaja într-o relaţie pe termen lung.
PENTRU LINIȘTEA TA
GARANŢIA CONSTRUCTORULUI
Vehiculele noi particulare comercializate în România
beneﬁciază* de următoarele GARANŢII COMERCIALE:
• PENTRU DEFECTELE DE FABRICAŢIE - toate piesele
(exceptând întreţinerea și uzura):
- VP - 4 ani sau 100.000 de kilometri**;
- VU - 2 ani, fără limită de kilometri.
Bateria de tracţiune a vehiculelor 100% electrice sau
hibride este garantată pentru o durată de 8 ani sau
160.000 de kilometri***;
• PENTRU VOPSEA - defect al vopselei sau al lacului din
fabrică:
- VP - 4 ani sau 100.000 de kilometri**;
- VU - 2 ani, fără limită de kilometri.

• ANTI-PERFORARE - perforare cauzată de coroziunea
provenită de la interior:
- VP non electrice - 12 ani;
- VU - 5 ani;
- 7 ani pentru vehiculele electrice.
* în România, Uniunea Europeană, precum și în
următoarele ţări sau teritorii: Albania, Andorra, Bosnia
Herţegovina, Gibraltar, Islanda, Kosovo, Liechtenstein,
Macedonia, Monaco, Muntenegru, Norvegia, San Marino,
Serbia, Elveţia, Vatican.
** în funcţie de primul termen atins.
*** în funcţie de primul termen atins, cu o conservare
minimă a capacităţii bateriei de 70% în perioada
acoperită de garanţie.
VP - vehicul de persoane; VU - vehicul utilitar
PEUGEOT ASSISTANCE
PEUGEOT Assistance este soluţia optimă contra
situaţiilor neprevăzute. În caz de pană imobilizantă,
oferim asistenţă autovehiculelor, printr-un simplu apel
la numerele de telefon, 24 de ore din 24, 7 zile din 7:
- Tel verde 08008 44 24 24, gratuit, apelabil din
orice reţea de telefonie ﬁxă sau mobilă naţională;
- +4 021 326 44 44, apel taxabil, apelabil și din
străinătate.

GAMA DE PIESE ORIGINALE PEUGEOT
Garanţia calităţii, securităţii și ﬁabilităţii ﬁecărei piese
originale Peugeot este conferită de testele de veriﬁcare
realizate cu severitate pentru siguranţa ta. Acestea
beneﬁciază de doi ani garanţie pentru persoane ﬁzice,
respectiv un an garanţie pentru persoane juridice,
împotriva oricărui defect de fabricaţie sau de material.
Efectuând întreţinerea autovehiculului în reţeaua
PEUGEOT ai certitudinea unor prestaţii de calitate,
realizate de profesioniști și siguranţa utilizării pieselor
adecvate.
PENTRU PLĂCEREA TA
PEUGEOT BOUTIQUE
O gamă completă de accesorii și de echipamente
originale Peugeot concepute special pentru autovehicul
îţi stă la dispoziţie în spaţiile special amenajate din
showroom-urile noastre.
PEUGEOT INTERNET
Descoperă
PEUGEOT
online
accesând
http://www.peugeot.com.ro/ sau versiunea franceză a
site-ului mărcii, la adresa: http://www.peugeot.fr.

Informaţiile și ilustraţiile care apar în această broșură sunt bazate pe caracteristicile tehnice existente în momentul imprimării prezentului document. Echipamentele prezentate sunt disponibile standard, opţional sau
sunt indisponibile, în funcţie de versiune sau de ţară. În cadrul politicii de ameliorare constantă a produselor sale, PEUGEOT poate modiﬁca în orice moment caracteristicile tehnice, echipamentele, opţiunile și nuanţele.
Tehnicile actuale de reproducere fotograﬁcă nu permit redarea cu ﬁdelitate a întregii intensităţi a culorilor. Pentru detalii sau informaţii suplimentare, te rugăm să te adresezi punctelor de vânzare PEUGEOT. Niciun
element din acest catalog nu poate ﬁ reprodus fără autorizarea expresă a Automobiles PEUGEOT.
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