


NOVÝ PEUGEOT 308 GTi 5dv.

< BEZPEČNOST A JÍZDNÍ VYBAVENÍ

ABS + elektronický rozdělovač brzdných sil REF AF01 • 

Podpora brzdění v kritických situacích EVA + samočinná aktivace výstražných světel  • 

Systém kontroly stability ESP + ASR UF01 •

Snížený sportovní podvozek (o 11 mm oproti standardní verzi) •

Rozchod kol vpředu 1570 mm, vzadu 1554 mm) •

Indikátor podhuštění pneumatik (nepřímý) UE02 •

Diferenciál s omezeným prokluzem Torsen + speciální nastavení podvozku •

Programovatelný regulátor a omezovač rychlosti RG10 •

Driver Sport Pack (2) QM02 •

Hill Assist •

Přední kotoučové brzdy s průměrem 380 mm s červenými třmeny Peugeot Sport •

Zadní kotoučové brzdy s průměrem 268 mm •

Elektrická parkovací brzda FH05 •

Posilovač řízení elektrický  • 

Airbag řidiče a spolujezdce  • 

Přední boční airbagy + hlavové airbagy NF04 • 

Bezpečnostní pásy na předních sedadlech s pyrotechnickými předpínači a omezovači přítlaku   CF19 • 

Tříbodové bezpečnostní pásy na zadních sedadlech s omezovači přítlaku   • 

2 úchyty ISOFIX k upevnění dětské sedačky (na zadních bočních sedadlech)   • 

Indikace nezapnutých nebo odepnutých bezpečnostních pásů během jízdy + možnost  

deaktivace airbagu spolujezdce
UO01 • 

Systém STOP&START YC03 •

Hliníková kola 19’’ GTi CARBONE + pneumatiky Michelin Super Sport ZHAU •

Lepicí sada LV02 •

Alarm a superzamykání + 2 klíče s dálkovým ovládáním AB13 7 000 Kč

Zadní a přední parkovací asistent UB03 •

Couvací kamera UB07 4 000 Kč

< VIDITELNOST / OSVĚTLENÍ

Přední světlomety Full LED + integrovaný světelný podpis (denní svícení) EK08 + LA05 •

Impulsní směrová světla • 

Zadní LED světla •

Elektrická a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka • 

Pack VIDITELNOST = Automatické stěrače + Automatické světlomety  

+ Funkce doprovodného osvětlení + Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
NB08 •

Zadní stěrač NC05 •

< KOMFORT

Centrální zamykání + dálkové ovládání VB09 • 

Automatické uzamčení vozu při jízdě + signalizace otevřených dveří  • 

Bezklíčový přístup do vozu + bezklíčové startování + oba klíče s dálkovým ovládáním + zásuvka 230V YD01 •

Elektrické ovládání předních oken sekvenční se systémem proti přiskřípnutí • 

Elektrické ovládání zadních oken sekvenční se systémem proti přiskřípnutí LE05 • 

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka HU13 •

Vrstvené akustické čelní sklo VF28 • 

Tónovaná skla přední VD02 •

Zatmavená skla ve 2. řadě + zatmavené sklo zadních dveří VD10 •

Dvouzónová automatická klimatizace RE07 •

Sportovní volant potažený kůží s logem GTi a ovládáním rádia (nastavitelný výškově i osově) VH25 •

Odkládací schránka u spolujezdce klimatizovaná • 

< AUDIO

Palubní počítač •

Dotyková obrazovka 9,7” s motivem Redline, Trituner, 6 reproduktorů, Trituner,  

6 reproduktorů, vstup jack, USB, HF bluetooth, navigace
WLB2 •

CD přehrávač WLB3 2 200 Kč

CD přehrávač + digitální příjem signálu rádia WLB5 4 200 Kč

Sound systém Hi-Fi DENON UN01 12 000 Kč



NOVÝ PEUGEOT 308 GTi 5dv.

< SEDADLA / ČALOUNĚNÍ

Skořepinová sportovní sedadla v kombinaci kůže / Alcantara s červeným prošíváním + koberečky 
s logem Peugeot Sport + elektrické bederní nastavení

WA87 •

Zadní sedadlo dělené v poměru 2/3 : 1/3 + 3 výškově nastavitelné opěrky hlavy •

PACK KOMFORT :  zadní středová loketní opěrka + otvor na převoz dlouhých předmětů AU02 •

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce •

Přední loketní opěrka JB04 •

Přední vyhřívaná sedadla NA01 8 000 Kč

Kryt zavazadlového prostoru CB09 •

< DESIGN

Sportovní přední nárazník v barvě karoserie + lemování přední mřížky  
+ logo v mřížce (1)

PDCP •

Vnější kliky v barvě karoserie (5) RZAU •

Vnější zpětná zrcátka v lesklé černé barvě YI45 •

Chromované zdobení kolem oken (4) (5) GV04 •

Pack Look Int - hliníkové pedály a prahy dveří + hliníková hlavice řadicí páky YE02 •

Dvě koncovky výfuku •

Prosklená střecha Cielo s elektrickou clonou (5) OK01 18 500 Kč

Metalický lak 0MM0 14 000 Kč

Perleťový lak 0MM5/0MM6  18 000 Kč

Dvoubarevné provedení karoserie “Coupe Franche” (pouze pro barvu karoserie červená 
Ultimate) (3)

D369 22 000 Kč

Barva Šedá Hurricane 9GP0 3 000 Kč

K běžné smluvní záruce můžete uzavřít jednu ze tří servisních smluv: Optiway Garance, Optiway Údržba nebo Optiway Servis, které vás budou krýt před nečekanými výdaji za vozidlo. Bližší informace naleznete v sekci http://peugeot.cz/peugeot-optiway/.

Hliníková kola 19” pro GTi

• Standardní výbava
(1) chromované lemování pro červenou barvu karoserie 
(2)  změna barvy ukazatelů na přístrojové desce z bílé na červenou, zobrazení dalších údajů (výkon, tlak přeplňování,..),  

zesílení zvuku motoru, změna nastavení akceleračního pedálu

(3) k ceně nutno přičíst cenu perleťového laku červená Ultimate 
(4) černé zdobení s doplňkem D369 
(5) pokud není D369



www.peugeot.cz
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NOVÝ PEUGEOT 308 GTi TECHNICKÉ ÚDAJE
< MOTORY 1.6 THP 270k S&S 

MAN6

Zdvihový objem (cm3) 1598
Maximální výkon (k/kW) 270/200
při ot/min 6000
Točivý moment (Nm) 330
při ot/min 1900
Pneumatiky 235/35 R19 Y

< VÝKONY
Maxímální rychlost - omezená elektronicky (km/h) 250
Zrychlení z 0-100 km/h (s)* 6,0 / 6,4
1000 m s pevným startem (s)* 25,3 / 25,8

< SPOTŘEBA (l/100 km)
Městský provoz 8,1
Mimoměstský provoz 4,9
Kombinovaný provoz 6,0
Objem nádrže (l) 53

< EMISE CO
2
 (g/km)

Městský provoz 188
Mimoměstský provoz 113
Kombinovaný provoz 139
Emisní norma EURO 6

< OBJEM ZAV. PROSTORU (metodou VDA / metodou objemu tekutin v l)
s nesklopenými zadními sedadly pod kryt zav. prostoru 420 / 470
s nesklopenými zadními sedadly po střechu 454 / 501
se sklopenými zadními sedadly 1228 / 1309

< HMOTNOSTI (kg)
Provozní hmotnost (vč. řidiče) 1280
Největší technicky přípustná hmotnost 1790
Nejv.tech.přípustná hmot. přívěsu brzděného nelze
Nejv.tech.přípustná hmot. přívěsu nebrzděného nelze

< ROZMĚRY (mm)
Délka (mm) 4253
Šířka (mm) 1804
Výška (dle motoru) (mm) 1472
Rozvor (mm) 2620

S&S - systém Stop&Start, MAN - manuální převodovka 
Provozní hmotnost se mění v závislosti na výbavě vozidla.
* pouze řidič / poloviční zatížení vozu 

Popis odpovídá modelovému roku 2015, jehož výroba započne 1. 11. 2015.
PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy  
a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.

Ceny jsou platné od 1. 5. 2016.
PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.
Akční nabídka je vytvořena ve spolupráci společnosti PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. a její sitě participujících koncesionářů.

Označení Blue Lion odlišuje verze automobilů s nejnižšími emisemi CO
2
.

Spotřeba paliva uvedená v tabulce odpovídá hodnotám, které jsou certiikované Evropskou Unií a jsou v souladu s evropskými předpisy vztahujícími se  
na všechny výrobce osobních automobilů prodávaných v Evropě.  
Uvedené hodnoty Vám umožní porovnat vozidla a pomohou Vám s výběrem.
• Spotřeba ve městě je získána testováním vozidla na 4 km dlouhé trase vedoucí centrem města.
• Mimoměstské spotřeby bylo dosaženo v testu na 7 km dlouhé trati mimo městskou aglomeraci.
• Kombinovaná spotřeba odpovídá kombinaci spotřeby ve městě a mimo město, tedy na kombinované 11 km dlouhé trati.

Výše zmíněné hodnoty jsou získány za přísných zkušebních podmínek (konstantní teplota, hmotnost i vlastnosti zkušební stanice, atd.)  
a proil testovacího řidiče odpovídá klidné jízdě. Zhoršené povětrnostní podmínky, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče  
(i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozidla, to vše může vést k rozdílné spotřebě oproti uvedeným hodnotám.


