308
NYA

I mer än 210 år har Peugeot arbetat enligt den
franska tradition där tillverkningen präglats av
kvalitet och innovation, och än i dag är Peugeot
starkt inriktat på att skapa elegant designade fordon
som ger dig som förare en fantastisk körupplevelse.
Därför arbetar vi noggrant med varje detalj från
ergonomi till material och anslutningsmöjligheter.
Mer än något annat vill vi ge dig friheten att själv
välja eftersom människan är, och alltid kommer
att vara, i centrum för vår verksamhet.
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ÖVERRASKANDE PERSONLIGHET

PEUGEOTS NYA UTSEENDE

Nya Peugeot 308, med en design i premiumklass, är karaktärsstark och

Med nya 308 är det världspremiär för det nya Peugeot-emblemet,

dynamisk. Varje resa blir njutbar, tack vare den innovativa och exklusiva

som förenar dåtid och nutid. Detta emblem pryder grillen och på

tekniken i nya Peugeot i-Cockpit® och de effektiva plug-in hybrid-,

motorhuven hittar man 308-monogrammet som tydligt signalerar

bensin- eller dieselmotorerna.

Peugeots stolthet över modellen.

DJÄRVA PROPORTIONER
Nya Peugeot 308 är dynamisk ur varenda
vinkel. De förfinade linjerna med djärva
proportioner framhäver en kraftfull
personlighet:
• Den karaktärsstarka vertikala grillen
samspelar med den elegant långa
motorhuven.
• Bakpartiet är robust och kraftfullt, vilket
ger ett brett och stadigt intryck.
• Den graciösa och smidiga profilen visar
samtidigt tydligt upp de atletiska linjerna.
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FRÄMRE STRÅLKASTARE
Den främre ljussignaturen skapar omedelbar
igenkänning, samtidigt som strålkastarna
förenar finess och styrka, och visar dynamiken
och identiteten hos nya Peugeot 308.
De främre strålkastarna är utsökt utformade,
med LED-teknik(1) eller Peugeots Matrix-LEDteknik(2) förlängda till varselljus i form av
huggtänder i den främre stötfångaren.

(1) Standard.
(2) Tillgänglig i GT-versionen.

BAKLJUS
Den teknologiska och moderna bakre
ljussignaturen utgörs av LED-ljus(1) utformade
på klassikst Peugeot-vis som tre klor. På GTnivån har de dessutom 3D-effekt(2).

(1) Standard beroende på version.
(2) Standard i GT-versionen.

ECHNO SPIRIT

*TEKNOLOGISK KÄNSLA

*

NY UPPLEVELSE
I PEUGEOT I-COCKPIT®
Nya Peugeot i-Cockpit®, tveklöst ergonomisk
och intuitiv, tillhandahåller lättillgängliga och
noggrant framtagna funktioner för att den tid
du tillbringar i bilen ska bli så bra som möjligt:
Ny kompakt ratt, ny digital head-up-display(1)
eller digital 3D-holografisk instrumentpanel(2).
För en delad ombordupplevelse är Peugeot
i-Cockpit® även tillgänglig för passagerarna: ny
intuitiv och anpassningsbar pekskärm(1) med
flera fönster och nya virtuella i-toggles(3) och ny
mittkonsol med flera förvaringsfack.

(1) Standard.
(2) Tillgänglig i GT-versionen.
(3) Standard eller ej tillgänglig beroende på version
– pekskärmsgenvägar för klimatanläggning,
telefonkontakter och även radiostationer.

EN I-COCKPIT FÖR
PLUG-IN HYBRIDVÄRLDEN
Den konfigureringsbara och anpassningsbara
digitala head up-displayen gör det möjligt att
visa specifik information för laddhybriden,
inom förarens synfält.
Med den nya 10-tumspekskärmen i HD har
du tillgång till inställningsfunktioner och
körinformation i nya 308 HYBRID.
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SOM EN SMARTPHONE
10-tumspekskärmen i HD kan enkelt anpassas helt och hållet till personliga
inställningar. Den har en display med flera fönster med ”widgets” eller genvägar,
och är väldigt enkel att använda och responsiv likt en surfplatta. Nya Peugeot 308
introducerar virtuella i-toggles(1) som är helt konfigureringsbara. De är placerade
under mittskärmen och är estetiskt och teknologiskt unika i segmentet. För mer
bekvämlighet och säkerhet är varje i-toggle en anpassningsbar genväg till en
applikation eller favoritfunktion på skärmen (vald destination, klimatanläggning,
favoritkontakter, radiostation etc.).

(1) Som standard eller ej tillgänglig beroende på version – pekskärmsgenvägar för klimatanläggningen,
telefonkontakter och även radiostationer.

TEKNOLOGI FÖR BÄTTRE ERGONOMI
All nödvändig förarinformation visas på den nya instrumentpanelen i ögonhöjd, som
har en integrerad 10-tumspekskärm från Active Pack-nivån. I GT-version presenteras
informationen i 3D med i-Cockpit 3D. Den är helt anpassningsbar och har flera
visningslägen (navigation, radio/media, förarassistansfunktioner, energiflöden etc.)
vilka justeras från reglaget till vänster om ratten.
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NY MITTKONSOL

ALLTID UPPKOPPLAD

På mittkonsolen samlas reglage för att underlätta för föraren,

Nya Peugeot i-Cockpit® introducerar senaste infotainmentsystemet Peugeot i-Connect Advanced, intuitivt och uppkopplat. Välkommen till

genom att erbjuda smidig och dynamisk hantering. Vid mitt

en skönare körupplevelse med Connected Navigation Pack(1) med röstigenkänning och automatisk uppdatering av TomTom®-kartor, trafik

konsolen finns även laddningsplattan för trådlös smartphone .

i realtid och varning för fartkameror av TomTom-tjänster(2). Ladda din smartphone med induktion(3), spegla dina smartphoneappar trådlöst

Återstående utrymmen är även åtkomliga för passagerarna och

med funktionen Mirrorscreen(4) ställ in din profil och spara dina inställningar för visning, klimat och reglage (upp till 8 profiler). Enkel åtkomst

utgörs helt och hållet av förvaringsfack: 2 mugghållare och upp

till uppkopplade tjänster, dokumentation och handledningar.

(1)

till 34 liters förvaringsutrymme, inklusive ett stort förvaringsfack
under armstödet.

(1) Induktionsladdning för enheter kompatibla med Qi-standard.

(1) Tillgänglig beroende på destination. (2) TomTom®-tjänster visar i realtid alla viktiga körhändelser: trafik i realtid, bensinstationer, parkeringar, väder, lokala sökningar och varning för farozoner (beroende på gällande

Som standard, tillval eller ej tillgänglig beroende på version.

lagstiftning i landet). Abonnemang på alla dessa tjänster ingår i 3 år och förlängs eller förnyas online efter detta (avgiftsbelagt). (3) Induktionsladdning för enheter kompatibla med Qi-standard. Som standard, tillval
eller ej tillgänglig beroende på version. (4) Som standard, tillval eller ej tillgänglig beroende på version. Endast applikationer certifierade av Android AutoTM och Apple CarPlayTM fungerar vid stillastående och under färd
beroende på fall. Vissa av apparnas funktioner kan vara avstängda under körning. Vissa typer av innehåll som kan vara gratis på din smartphone, kräver abonnemang på en liknande avgiftsbelagd applikation
certifierad av Android AutoTM eller Apple CarPlayTM. Funktionen Mirror Screen styrs beroende på fall, via Android AutoTM (för Android-smarttelefoner) eller via Apple CarPlayTM (för smarttelefoner med iOS) förutsatt att man
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har en mobiltelefonilösning och internetuppkoppling. Mer information på Peugeot-hemsidan i ditt land.

OMEDELBART
VÄLBEFINNANDE
Interiört är upplevelsen välkomnande,
varm och bekväm. Nya Peugeot 308
erbjuder bland annat:
• Anpassa LED-komfortbelysningen efter dina
önskemål (8 färger att välja mellan).
• Njut av Hi-Fi-ljud med hög precision från
FOCAL® Premium(1).
• Avkopplande resor. Funktionen AQS(2) (Air
Quality System) kan på egen hand aktivera
återcirkulation av luften. Det stöds av
luftbehandlingssystemet Clean Cabin(3).
Luftkvaliteten visas på mittpekskärmen.
• Njut av ergonomin och komforten i de
bekväma och uppvärmda(3) framsätena
med 10-punktsmassage(1) åtta trycklufts
kuddar och fem olika massageprogram.
Sätena är AGR-certifierade (tysk ergonomisk
kvalitetsstämpel).

(1) Som standard, tillval eller ej tillgänglig beroende på version.
(2) Tillgänglig från Allure-nivån.
(3) Tillgänglig i GT-versionen.

MER KÖRGLÄDJE
ÄN NÅGONSIN
Nya Peugeot 308 har en mängd
förarassistansfunktioner för din komfort
och säkerhet, exempelvis:
• Ny 180° HD-backkamera(1).
• 360° parkeringsassistans med kameror(2).
• Dödavinkelvarnare med lång räckvidd(2).
Nya Peugeot 308 assisterar dig vid
semiautonom körning med:
• Adaptiv farthållare med Stop & Go-funktion(1).
• Aktiv filhållningsassistent(1).

(1) Som standard eller ej tillgänglig beroende på version.
(2) Som standard, tillval eller ej tillgänglig beroende på version.
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ERFECT FIT

*PERFEKT ANPASSAD

*

MOTORALTERNATIV
PLUG-IN HYBRIDER
Nya Peugeot 308 HYBRID kombinerar
kraft och effektivitet med sina två motorer
HYBRID 180 e-EAT8 FWD(1) och HYBRID 225
e-EAT8 FWD(2). Upptäck nya körupplevelser
tack vare kombinationen av den effektiva
förbränningsmotorn och den uppskattade
elmotorn, som tillsammans möjliggör en
exemplarisk väghållning och en högkvalitativ
körkomfort. Du kan även dra nytta av det
optimerade batteriet för en helelektrisk
upplevelse upp till 60 kilometers(3) räckvidd.

(1) Från 25 g C0₂ per km – uppskattade beräkningar,
vilka kommuniceras i upplysningssyfte och med förbehåll för
pågående WLTP-homologering.
(2) Från 26 g C0₂ per km – uppskattade beräkningar,
vilka kommuniceras i upplysningssyfte och med förbehåll för
pågående WLTP-homologering.
(3) Vilka kommuniceras i upplysningssyfte och med förbehåll för
pågående WLTP-homologering. Räckvidd i el-läge upp till 60 km
beroende på bilens utrustning. Räckvidden kan variera beroende
på de faktiska användningsförhållandena (klimatförhållanden,
körstil etc.)

14

OPTIMERA RÄCKVIDDEN
Det finns olika körlägen för en körning anpassad efter dina behov:
• Elektrisk: för helelektrisk körning(1) upp till 135 km/tim.
• Hybrid: växlar mellan el- och förbränningsmotor för att optimera
energianvändningen.
• Sport: mobiliserar förbränningsmotorns och elmotorns fulla kraft
för maximal dynamisk prestanda.

(1) El-läget är förvalt vid start av bilen beroende på rådande förhållanden.

FÖRLÄNG RÄCKVIDD VID INBROMSNING
Regenerativ bromsning återvinner energi under inbromsningsoch fartminskningsfaserna när pedalen släpps upp (energi som
vanligtvis förloras med förbränningsmotorer). På detta sätt är det
möjligt att delvis ladda högspänningsbatteriet och öka elräckvidden.
Bromsfunktionen kan aktiveras för att möjliggöra fartminskning hos
fordonet utan att bromspedalen trampas ned. Då den fungerar som
motorbroms möjliggör den laddning av batteriet.
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HEMLADDNING

OFFENTLIG LADDNING

Du kan ladda batteriet i nya Peugeot 308 HYBRID fullt:

Ett stort nätverk med fler än 220 000

• I ett vanligt eluttag (8 A, 220 V) på 7 timmar och 5 minuter(1).

offentliga laddstationer finns i hela Europa.

OBS! Laddning i vanligt uttag bör endast ske i nödfall. Laddbox
eller laddstation rekommenderas alltid.
• I ett förstärkt uttag för laddbox (16 A) på 3 timmar och 25 minuter(1).
• I en laddstation för laddbox (32A) på 1 timme och 40 minuter(2).
(1) Med den inbyggda enfasladdaren (11 kW).
(2) Med den inbyggda enfasladdaren (7,4 kW) som tillval.

MYPEUGEOT®-APP
Dra nytta av personliga och synkroniserade tjänster i realtid på ditt konto,
tack vare gratisappen MyPeugeot®(1):
• Håll koll på fordonets status (kördata, position).
• Få tillgång till support snabbt och enkelt.
• Hantera ditt fordons underhåll och service.
• Hantera enkelt batteriladdning och kupétemperatur.
• Kontrollera och planera laddning direkt från din smartphone under lågtrafik.
Mer information: myPeugeot.Peugeot.se

(1) Förutsatt att du har tillgång till mobilnätverket.
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PureTech & BlueHDi-motorer
Nya Peugeot 308 har ett stort sortiment av den senaste
generationens Puretech-bensinmotorer €6(1) och BlueHDi-diesel
som kan kombineras med en 6-växlad manuell växellåda eller med
en 8-växlad automatisk växellåda EAT8(2). Dessa olika motorer,
alla utrustade med Stop&Start, förenar prestanda, kontrollerad
förbrukning och körkomfort.

(1) Motorer som tillhandahåller förbrukningsvinster och körkomfort och högklassig prestanda.
(2) EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 – 8-växlad automatisk växellåda.
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*GÖR DIN BIL PERSONLIG

ERSONNALISATION

*

1

2

VARM ATMOSFÄR
Skapa en varm och elegant atmosfär med
vårt stora urval av olika tyger, alcantara,
läder och nappaläder*.

*Tillval – läder och övriga material: för information om
läder, se tekniska specifikationer hos återförsäljaren
eller på webbplatsen: peugeot.se

3

4
1.

Tygstoppning i tre olika material ”Renze”(1)

2.

Halvläderklädsel (konstläder) Mörk-klädsel/Tyg ”Falgo”(2)

3.

Halvläderklädsel (konstläder) Mörk/Alcantara-klädsel ”Fraxx Knit”(3)

4.

Nappaläderklädsel Mörk4)

5.

Nappaläderklädsel Bleu Naboo(5)

(1) Standard i Active Pack-versionen.
(2) Standard i Allure Pack-versionen och tillval i Active Pack-versionen.
(3) Standard i GT-versionen.
(4) Tillval eller ej tillgänglig beroende på version.
(5) Tillval för GT-versionen.

5
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SÄTT TONEN
Välj bland en palett av sju premiumfärger.

(1) Gratis nyans (ej för SW)
(2) Tillval.
Olivinegrön(1)

Grå Artense(2)

Blå Vertigo(2)

Svart Perla Nera(2)

Röd Elixir(2)

Vit Banquise(3)

(3) Tillval, ej tillgänglig för GT-versionen.

Vit Nacré(2)

OCH MATCHA ALLTIHOP
Din nya Peugeot 308 är utrustad med
navkapslar och lättmetallfälgar, tillgängliga
i 16, 17 eller 18-tumsversion för mer elegans
och personlighet.

(1) Tillgänglig i Active Pack-versionen.
(2) Tillgänglig i Allure Pack-versionen.
(3) Tillgänglig i GT-versionen.
(4) Tillgänglig som tillbehör.

16-tums aluminiumfälg AUCKLAND(1)

17-tums aluminiumfälg HALONG(2)

18-tums aluminiumfälg KAMAKURA(3)

18-tums aluminiumfälg PORTLAND(4)
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TILLBEHÖR
Praktisk, robust och bekväm. Nya 308/308 plug-in
hybrid tillhandahåller ett stort tillbehörssortiment
för att utrusta och bevara ditt fordon i gott skick.
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1.

Takmonterade cykelhållare

2.

Bagagerumsmatta med kanter

3.

Hundgaller

4.

Takbox

5.

Solskydd till bakruta

6.

Sidosolskydd

7.

Avtagbar dragkrok för verktygslös demontering

1

6

NY 308-LIVSSTIL
Upptäck kollektionen av livsstilsprodukter
inspirerade av nya 308. Hitta Peugeot
Lifestyles kompletta erbjudande på
webbplatsen: boutique.Peugeot.com.
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1.

Termosflaska

2.

Dykarklocka med 2 utbytbara remmar

3.

Samsonite co-branding C-Lite Kabinväska

4.

Dunjacka

5.

Parkas

6.

3D-förvaringstillbehör

7.

3D-förvaringstillbehör
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SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER OCH GARANTIER
FÖR DIN TRYGGHET
TILLVERKARENS GARANTIER
Kvalitet innebär mycket hos Peugeot. Peugeots
nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller
100 000 km – det som först inträffar. Garantin inkluderar
3 års Assistance, 3 års vagnskadegaranti, 12 års
genomrostningsgaranti och 3 års lackgaranti.

PEUGEOT FÖRSÄKRNING
Peugeot Försäkring är speciellt utformad för dig som
kör Peugeot. Vid eventuell reparation är du garanterad
reservdelar ur Peugeots originaldelssortiment och
auktoriserade verkstäder, vilket betyder fortsatt trygghet
och ett högt andrahandsvärde även efter en skada.

PEUGEOT ASSISTANCE
Ett samtal räcker om du skulle få problem. Både i Sverige
och Europa får du hjälp av Peugeot Assistance dygnet
runt 365 dagar om året.

PEUGEOT ORIGINALTILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
Hos varje återförsäljare finns en tillbehörsbutik med
godkända originaltillbehör. Här kan du utrusta din Peugeot
precis som du vill ha den. För din egen skull bör du endast
använda reservdelar ur Peugeots originaldelssortiment.
Garantitiden från Peugeots återförsäljare är ett år på
reservdelar och arbete.

PEUGEOT SERVICEAVTAL
Med Peugeot Serviceavtal kan du teckna dig för
auktoriserad Peugeotservice med löptid från 36 månader
och från 45 000 km. Genom Peugeot Serviceavtal försäkrar
du dig om att din Peugeot alltid är i driftsoch säkerhetsmässigt toppskick.

BRA ATT VETA

KVALITET OCH MILJÖ

PEUGEOT FINANS
Peugeot erbjuder inte bara bilar med högsta komfort
utan ett helt koncept där en bra finansiering inklusive
tilläggstjänster, såsom låneskyddsförsäkring, förlängd
garanti och serviceavtal är en självklarhet. Genom
Peugeot Finans får du möjlighet att finansiera den
Peugeot som passar just dina önskemål och behov.
Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom
bilfinansiering och erbjuder dig mycket konkurrenskraftiga villkor. Kontakta din närmaste Peugeotåterförsäljare för ytterligare information.

ISO 9001 OCH 14001
Peugeots generalagent i Sverige, K.W. Bruun Autoimport
AB, är sedan 2008 kvalitets- och miljöcertifierat enligt de
internationella standarderna SS EN-ISO 9001:2000 och SS
EN-ISO 14001:2004.

PEUGEOTKORTET
Som Peugeotägare kan du välja att betala dina bilkostnader
med vårt betal-/kreditkort Peugeotkortet. Kortet är kopplat
till VISA och gäller på miljontals inköpsställen och du betalar
ingen årsavgift. Fördelarna med att använda. Peugeotkortet
är att det är ett enkelt och bekvämt sätt att betala med och
dessutom får du bonus på alla dina inköp. Du kan även
välja att dela upp dina betalningar. Hämta ansökan hos din
närmaste Peugeothandlare eller ladda ned den portofria
ansökan direkt på Peugeots hemsida.
PEUGEOT ONLINE
Upptäck Peugeot Online på www.peugeot.se.

Generalagent: K.W. Bruun Automotive AB
Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
Telefon: 08-555 433 00 Fax: 08-555 433 40
E-post: info@peugeot.se
Hemsida: www.peugeot.se

Uppgifterna och illustrationerna i denna broschyr är baserade på de tekniska uppgifter som gäller vid tryckningen. Utrustningen är
standard eller tillval, beroende på version. Peugeot Sverige förbehåller sig rätten att när som helst ändra tekniska uppgifter, utrustning,
tillval och färgsättning. De aktuella fotografiska reproduktionsmetoderna kan inte återge färgernas lyster i sin helhet. Broschyren ska
därför uppfattas som en allmän information och utgör ingen avtalshandling. För ytterligare preciseringar och kompletterande information,
kontakta din Peugeotåterförsäljare. Innehållet i denna broschyr får inte reproduceras utan uttryckligt tillstånd från Automobiles Peugeot.
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KONFIGURERA

BESTÄLL

