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Üdvözöljük a Peugeot világában!
Peugeot-tulajdonosnak lenni sokkal
több, mint csupán egy kiváló autó
tulajdonosának lenni.
Amikor Ön kiválaszt egy Peugeot modellt,
nem csak egy bizonyos designt vagy
motorizációt vásárol. Egy Peugeot
modellel Ön egy olyan márka
világlátásának esszenciáját vásárolja meg,
melynek legfõbb célja az Ön igényeinek
való megfelelés.
Ezt a világlátást négy szóban lehet a
legjobban összefoglalni: esztétikum,
dinamizmus, biztos érték és innováció.
Négy érték, mely minden Peugeot
modellben tökéletes egységként forr össze.

Hogy mindez miben nyilvánul meg
az Ön számára?
Egyrészt a szépségben. Kifejezõ design és
tiszta vonalak, kiváló tradíciók nyomdokán.
A bizalomban is, természetesen.
Gépkocsijaink gyártása a legszigorúbb
minõségi elõírások betartásával történik,
azért, hogy tökéletes terméket, és ezáltal a
megbízhatóság nyugalmát nyújthassuk át
Önnek.

És végül, de nem utolsósorban
intelligenciát. Modelljeink innovatív
megoldásai kiszolgálják az Ön minden
igényét és megelõlegezik a jövõ technikáját.
Ez a négy alapérték a génjeinkbe van
kódolva. Megtalálja õket minden Peugeot
modellben.
Így lehet tökéletes a harmónia Ön és
gépkocsija között…
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Lélegzetelállító vonalak
Az új Peugeot 308-ban mindent az
egyensúly és egyenértékûség jellemez:
a magas felépítésnek köszönhetõen
egyensúlyt teremt az áramvonalas külsô
és az egyterû, nagy belsõ tér között;
ugyanolyan szeretettel viszonyul a hosszú
utak monotonitásához, mint a városi
közlekedés mozgalmasságához.

PEUGEOT Márkakereskedések és Szakszervizek
A bemutatott modell: 308 Premium Pack szürke Cendré 5 ajtós
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Szépsége ebbõl születik.
Az új Peugeot 308 minden
porcikájában tökéletesen Peugeot:
jellegzetes macskatekintetû fényszórók,
megnyújtott motorháztetõ, kétféle,
konzervatív és dinamikus lökhárító.

A Peugeot 308 berline kompakt családi autó
kategóriában 2007-ben elnyerte
a német Arany Kormány díjat.
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308 SW, szabadon szárnyal
Szépség, vezetési élmény, modularitás és
magas szintû kényelem – a 308 SW-ben
egyesül minden, ami a tökéletes autózáshoz
szükséges. Óriási üvegfelületei, üveg
panorámateteje* kivételes világosságot és
térérzetet biztosítanak. A 308 SW nagyfokú
modularitással is szolgálja utasai kényelmét,
akár több csomagról, akár több utasról

legyen szó, hála lehajtható és kivehetô
hátsó különálló üléseinek*, és a harmadik
sorban elhelyezhetõ pluszüléssornak**,
amelyek segítségével akár 7 személy is
elfér a fedélzeten. A 308 SW minden
igénynek megfelel.
* változattól függõen széria
** opció
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Kéttónusú Kawana Grège/Criollo szövetkárpit

Minõség a legapróbb részletekig
Ergonomikus mûszerfal
A Peugeot 308 gömbölyded, íves formájú
mûszerfala magában foglalja az automata
klímaberendezést*, a rádió-CD-t* és
a navigációs rendszert*. A felhasznált
anyagok minõsége, egysége biztosítja
a belsõ akusztika tökéletességét.
A mûszerfal színvilága kiválóan
harmonizál az ülések kárpitjával.

Grège Mistral teljes bôr

Vezetõ pozíció
Igényes belsõ tervezés és kivitelezés
eredménye a fekete vagy fehér
háttérrel ellátott krómkeretes
mûszerszámlap és a sebességváltót
elegánsan körülölelõ fémkeret.

Grège bôrkárpit

A tér és fény világa
Az Ön és utasainak kényelme érdekében
kétzónás klímaberendezés* biztosítja
az optimális hõmérsékletet a vezetõ és az
elsõ utas számára, valamint a klimatizált
levegõ hátraáramlását is.

* változattól függõen széria vagy opció

Helyet a térnek!
A Peugeot 308 középmagas felépítése
garantálja a kényelmes és tágas belsô teret.
Az elsô ülések tökéletes ülôpozíciót
biztosítanak utasaiknak és tágas helyet
hagynak a hátul ülõk lábának, térdének.
Leleményesen elhelyezett tárolóhelyek
nyújtanak megoldást a pakolási gondokra:
kalaptartó beépített tárolóval**, amely
elérhetõ a beltérbõl és a csomagtartóból is,
hûtött, 10 literes kesztyûtartó*, állítható
elsõ könyöktámasz*, mely 6 CD vagy egyéb
tárgyak tárolását biztosítja.

Helyet a fénynek!
A Peugeot az elsõ autógyártó, amely ilyen
hatalmas, 1,26 m2-es napfénytetõvel*
tervezett meg és látott el egy berline
verziót. A panorámatetõ óriási
üvegfelületével páratlan világosságot
teremt az utastérben, míg hõvisszaverõ
rétege az optimális hõmérsékletrõl
gondoskodik. A fény a hátsó ülésekig
elnyúló üvegtetõn és az üvegfelületek
folytonosságát biztosító hátsó panorámaszélvédõn keresztül áramlik a belsõ térbe.
Elhúzható árnyékolója révén bármikor
elzárható a fény útja.

A 308 SW panorámateteje 1,68 m2-es méretével
egyike a kategória legnagyobbjainak.
Az utastér komfortját tovább erõsíti a
belsô világítás minõsége: az elsõ és hátsó**
világítást térképolvasó lámpák biztosítják,
a csomagtér-világítás pedig a rakodáshoz
nyújt segítséget. A változattól függõen
rendelhetõ Hangulat csomag elsõ LEDvilágítást, elsõ küszöbvilágítást, valamint
piperetükör-világítást és illatszórót foglal
magában. A biztonság további növelése
érdekében a belsõ visszapillantó tükör
fényérzékeny* és automatikusan elsötétedik
a külsõ fényviszonyoknak megfelelõen.
* változattól függõen széria vagy opció
** változattól függôen rendelhetõ, széria vagy opció
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A lehetséges konfigurációk
széles tárháza

Minden átalakul...
Miért maradjunk egy helyben, ha lehet
mozogni, fészkelõdni? Megnövelt tengelytávolsága révén a 308 SW optimális
férõhelyet biztosít minden utasnak,
legyen 2 vagy akár 7 személyrõl szó…
Ülõhelyek
• 5 vagy 7 ülés, utóbbi opcióként.
• 19–30°-ban dönthetõ háttámlák.
• 3 különálló ülésbõl álló, 90 mm-es
hosszúságban mozgatható második
üléssor.
• Lehajtható asztalka az elsõ ülések
háttámláján.

1. A 308 SW ebben a konfigurációban
4 személy szállítására alkalmas,
a 2. sor középsõ ülése lehajtva
asztalkaként szolgál.

Lehajtható háttámlák
• A második és harmadik sor üléseinek
háttámlái ráhajthatók az ülõlapra,
így pluszcsomagteret eredményeznek.
• A második üléssor középsõ ülése
a háttámla lehajtásával asztalkaként
használható.

Ülések összehajtása
• Az ülések össze- és felhajtásával még
tovább növelhetjük a csomagtér méretét.

2. A második és harmadik sor üléseinek
háttámlái ráhajthatók az ülõlapra,
így pluszcsomagteret eredményeznek,
vagy asztalkaként használhatók.

Ülések kivétele
• Az elsõ két ülés kivételével minden
ülés kivehetõ az autóból.
• Maximálisan optimalizálhatjuk a
csomagteret.

3. A háttámlák lehajtásával hosszú
tárgyak szállítása is lehetõvé válik.

1940 mm

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521-150
1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436-0580
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A bemutatott modell: 308 SW Premium Pack szürke Moondust

308 SW, a tökéletes helykihasználásért
Csomagtér
A 308 Sw 5 személyes konfigurációban
a kalaptartó alatt 674 literes (víztérfogatban
mérve) csomagteret kínál, mely a hátsó ülések
kivételével akár 2149 literesre növelhetõ.
Köszönhetõen a csupán 548 mm-es
küszöbnek, mely kategóriájában az egyik
legalacsonyabb, a csomagokat könnyedén
elhelyezhetjük a csomagtartóban.

A csomagtartó kihasználhatóságát,
változattól függõen, számos további
rakodóhely szolgálja, a csomagok
elmozdulását csomagrögzítõ szalag
akadályozza meg, a csomagtér-elválasztó
háló* hasznos lehet magas tárgyak
szállításánál, a csomagrögzítõ háló*
pedig kisméretû csomagok biztonságos
szállítását teszi lehetõvé.

Csomagtér-világítás
A csomagteret több fényforrás világítja
meg: a plafon hátsó részén és a kalaptartó
alatt elhelyezett fényforrások, illetve a
kivehetõ csomagtér-világítás* szolgálja.
A lámpa olyan akkumulátorral van ellátva,
mely, amikor az autó mozgásban van,
folyamatosan töltõdik.

Könnyed hozzáférés a csomagtartóhoz
A tagolt, felhajtható csomagtértakaró
könnyed hozzáférést biztosít a
csomagtartóhoz. Szûk helyen történõ
parkoláskor lehet hasznos a nyitható hátsó
szélvédõ*, mely a csomagtérajtó felnyitása
nélkül teszi lehetõvé a csomagtér elérését.

* változattól függõen széria vagy opció

834 mm

1028 mm

PEUGEOT Márkakereskedések és Szakszervizek
1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436-0580
2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521-150

m
3m
112

www.fredibeni.hu
15

Audiorendszer
Alakítsa ki az utastér egyedi zenei
hangulatát. Az új Jukebox funkciónak*
köszönhetõen Ön akár 180 órányi
zenét is végighallgathat utazás közben.
A beépített merevlemez 10 GB
tárolókapacitást biztosít zenéinek!

5 különbözõ grafikai megjelenítés közül
választhat egyéni igényeinek megfelelõen.

GSM telefon*
Az RT4 rendszer részeként a telefonmodul
szabad kommunikációt biztosít,
miközben Ön a vezetésre koncentrálhat.
Így valóban egyszerû a kommunikáció!

Hogy az utazás még nagyobb élmény legyen!
A Peugeot 308-ban a kormány melletti
kapcsolón elhelyezett tempomat* révén
Ön egyszerûen kiválaszthatja a tartani
kívánt sebességet, így az autó állandó
tempóban, a gázpedál megnyomása nélkül
halad tovább. A sebességhatárolóval*
beállíthatja azt a maximális sebességet,
amelyet nem szeretne átlépni utazás
közben.

Az automata keréknyomás-ellenõrzõ*
a keréknyomás csökkenésére vagy az
esetleges defektre figyelmezteti Önt.
Tolatás során a külsõ visszapillantó
tükrök automatikusan lefelé fordulnak
(opció, az Elektromos csomag része)
és aktiválódik a hang- és képjelzéssel
irányító tolatóradar*.

Az RD4 rádió-CD révén a hang életre kel
a 308 utasterében. Az MP3-kompatibilis
lejátszón** kedvenc felvételeit
hallgathatja vagy akár GSM telefonját** is
kihangosíthatja, így Ön szabadon vezethet.
Az audio- és multimédiás funkciók, így
a színes navigációs rendszer* kijelzései is,
egy, a mûszerfalba épített 16/9 képarányú
színes, 3D képernyõn* jelennek meg.

A kormányoszlopról vezérelhetõ billentyûzet és
a hangvezérelt telefonkönyv a számok könnyed
kezelését teszi lehetõvé.

* változattól függõen opció
** változattól függõen széria
*** részletes Magyarország-térkép 2008 folyamán várható

Audiorendszer
A Peugeot 308 és 308 SW
modelleket referenciaértékû JBL*
hangrendszerrel látták el.
A tökéletes hanghatást a hat
ponton elhelyezett 8 hangszóró és
egy mélysugárzó doboz garantálja.
A rendszer a 308 és a 308 SW
számára egyedileg kialakított és
optimalizált akusztikai élmény
biztosítását szolgálja.

GPS navigációs rendszer*
Az RT4 rendszer a lehetõ legjobb
útvonaltervezõ modult nyújtja Önnek
és valós idejû tájékoztatást nyújt a
forgalomról. Nincs szükség többé térkép
CD-kre! Az RT4 egész Európára vonatkozó,
részletes térképet tartalmaz*** a merevlemezen, így bármikor, bárhol elérhetõ
az Ön számára.

A térkép 2 vagy 3 dimenziós formában is
megjeleníthetõ, az útvonalat a horizont
perspektívájával együtt jeleníti meg.

PEUGEOT Márkakereskedések és Szakszervizek
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308 THPS 175 LE,
a THP technológia legjobbja

A bemutatott modell: 308 Féline piros Babylone

Az új 175 lóerõs THPS (nagynyomású turbó)
motor a teljesítmény és az alacsony
fogyasztás tökéletes összhangját teremti
meg a turbófeltöltõnek és a magas
nyomású közvetlen befecskendezésnek
köszönhetõen.

PEUGEOT Márkakereskedések és Szakszervizek
1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436-0580
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A THPS motor különleges, kettõs
(Twin Scroll) turbófeltöltõt alkalmaz,
melynek köszönhetõen a motor
nyomatéka már alacsony
fordulatszámon kihasználható.
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Új generációs Peugeot benzines és dízelmotorok
HDi (High pressure Direct Injection) motorok
A PSA Peugeot Citroën által közösen fejlesztett HDi koncepció
megalkotásától kezdve folyamatos sikertörténet. Hogy miért?
A közös nyomócsövû „Common Rail” technológia révén csökken a fogyasztás,
a károsanyag-kibocsátás, viszont a teljesítmény növekszik az üzemanyag közvetlen,
nagynyomású befecskendezésének köszönhetõen. Ráadásul a PSA-csoport
által kifejlesztett különleges HDi technológia része 2000 óta a légszennyezést
nagymértékben csökkentõ részecskeszûrõ berendezés (FAP) is.

HDi-erõforrások
1.6 16v HDi 90 LE
A 308 belépõ dízelmotorizációja dinamikus
haladás mellett biztosít rendkívül takarékos
üzemet. Fogyasztása mindössze 4,5 l,
CO2-kibocsátása pedig 120 g vegyes üzemben.
1.6 16v HDi 110 LE
Rendkívül dinamikus motor, kiváló
gyorsulással, a tökéletes vezetési élmény
szolgálatában. A részecskeszûrôvel (FAP)
szerelt motor maradéktalanul megfelel az
EURO4 követelményeinek, és kifejezetten
környezetbarát. Magas szintû technológia
a teljesítmény, a kényelem és a környezetvédelem szolgálatában. Új fejlesztésû
6 sebességes, manuális vagy robotizált
(2-tronic) váltóval egyaránt rendelhetõ.

Benzines erõforrások
2.0 HDi 136 LE
A dízelmotorok legújabb generációját
képviselô, overboost* rendszerrel ellátott
motor tökéletes összhangban áll a 308
dinamizmusával, és egyedülálló teljesítmény/
fogyasztás arányt garantál. Manuális és
automata váltóval is rendelhetõ.

1.4 VTi 16v 95 LE
Ez a dinamikus benzines erõforrás a PSA
és a BMW közös fejlesztése: 1398 cm3
hengerûrtartalom, 95 lóerõ, 16 szelep,
változó szelepvezérlés… A kormány
mögött életerõ és energia, melyet a
modern, 5 fokozatú manuális váltóval
rendelhetõ motor ad. Igazi öröm!

* átmenetileg megnövelhetô nyomaték

1.6 VTi 120 LE
Melyik stílust szereti igazán?
A temperamentumosat vagy inkább
az engedelmeset? Ez a 16 szelepes,
1598 cm3-es motor mindkét igénynek
megfelelhet, hisz energikus indulást,
dinamikus haladást, vagyis kitûnõ
vezetési élményt garantál.
Mind manuális, mind 4 fokozatú
automata váltóval is rendelhetõ.
1.6 THP Turbo 150 LE
Ha a PSA és a BMW összefog egy új motor
közös fejlesztése érdekében, az eredmény
biztos, hogy felül fog múlni minden
várakozást! Kétliteres szívómotorokat is
megszégyenítõ teljesítmény jellemzi

ezt a turbófeltöltõs motort, mely
innovatív, és a kategóriában ritkán
alkalmazott technológiákkal hívja
fel magára a figyelmet. Közvetlen
benzinbefecskendezés, mely maximális
teljesítményt biztosít mérsékelt
fogyasztás mellett; overboost, mely
a töltõnyomás átmeneti növelésével
még nagyobb nyomatékot biztosít;
Twin Scroll technológia, ami a turbó
reakcióidejét csökkenti, ezáltal megszünteti
a turbólyuk jelenségét. Az eredmény
pedig a kimagasló vezetési élmény,
köszönhetõen az energikus gyorsulásnak
és a bármely fordulaton jól húzó motornak.
1.6 16v THPS 175 LE
Az új 175 lóerõs THPS motor a
teljesítmény és az alacsony fogyasztás
tökéletes összhangját teremti meg.
Legnagyobb nyomatéka 240 Nm
(túltöltéssel 260 Nm) 1600 fordulat/
percnél, csúcsteljesítménye 128 kW
6000 fordulat/percnél. 6 sebességes
manuális váltóval rendelhetõ, mely
tovább növeli a vezetés élményét.

A BMW-vel közös fejlesztésû
175 lóerõs 1.6 l THPS 16V motor
2007-ben és 2008-ban is
elnyerte a rangos nemzetközi
„Év motorja” díjat.

A Peugeot és a környezetvédelem
Az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának csökkentése a Peugeot
alapvetõ célkitûzése. Ennek érdekében
mind benzines, mind dízelmotorjainkat
újabb és újabb technológiai fejlesztéseknek
vetjük alá. Erõforrásaink, csakúgy, mint
a hozzájuk csatlakozó környezetkímélõ
rendszer hozzájárulnak a gépkocsi
fogyasztásának csökkentéséhez, a
környezet védelméhez, és mindemellett
kiváló vezetési élményt biztosítanak.
AERODINAMIKA: Az aerodinamikai
fejlesztések, a súlycsökkentés és a
gördülési ellenállás minimalizálása mind
nagyban hozzájárulnak a fogyasztás
csökkentéséhez, így a környezet
védelméhez is. Mindamellett, hogy a
kategória legjobb alaktényezõjével
rendelkezik, a 308 légellenállása is
egyedülállóan alacsony. Ennek köszönhetõen
kisebb a fogyasztás, tehát olcsóbb és
környezetkímélõbb az üzemeltetés.

ÜVEGHÁZHATÁS: 1976 és 2000
között a PSA-csoport fejlesztései révén
autói CO2-kibocsátását felére csökkentette,
ezzel egyike lett a legjobban teljesítõ
autógyártó cégeknek, és az európai
autógyártó cégek élvonalába kerül azáltal,
hogy a robotizált váltóval felszerelt
1.6 l HDi 110 LE FAP motor CO2-kibocsátása
kevesebb, mint 120 gramm.
BIOÜZEMANYAGOK:
A Peugeot a 308 modellel folytatja az
egyedülállóan alacsony fogyasztású
modellek sorát a piacon. Minden
Peugeot-erõforrás, így a 308-ba szerelt
motorok is megfelelnek annak a jövõbeni
európai elõírásnak, mely a biokomponensek
5,75%-os felhasználását tûzi ki célul
az üzemanyagokban.
Ezen felül a Peugeot 2008-ban
piacra dobja a 308 BIOFLEX modellt,
mely 85%-ban bioetanolt tartalmazó
üzemanyaggal is üzemeltethetõ.

ENERGY SAVER
GUMIABRONCSOK*:
A Michelinnel közösen, kifejezetten
a 308 számára kifejlesztett gumiabroncsok szerkezete nagymértékben
hozzájárul a környezet kíméletéhez.
A manapság alkalmazott abroncsokhoz
képest 20%-kal alacsonyabb a gördülési
ellenállása, így 0,2 l üzemanyag
megtakarítását teszi lehetõvé
100 km-en, a CO2-kibocsátást pedig
4 grammal csökkenti. Természetesen e
kiváló tulajdonságok ellenére sem csökken
a gumi élettartama vagy tapadása.
LEVEGÕMINÕSÉG: A dízel
részecskeszûrõ (FAP) alkalmazásával
a Peugeot 2000 óta úttörõ szerepet
játszik a szennyezõ részecskék
kibocsátásának csökkentésében.
A PSA-csoport olyan technológiákat
fejlesztett ki, melyek lehetõvé teszik
a nitrogén-oxidok kibocsátásának

mérséklését és az ózonpajzsra
veszélyes (CFC) gázok mellõzését
a klímaberendezésekben.
ÚJRAHASZNOSÍTÁS: Életciklusának
végén, megfelelõ technológiákkal
az autó 95%-a újrahasznosítható.
Az autó nagy részét alkotó fémelemek
például a kohászat alapanyagául
szolgálhatnak.

* csak 1,6 HDI 90 és 110 LE-s motor esetén 15"-os és 16"-os
kerékméretnél

Részecskeszûrõ berendezés (FAP)
A PSA-csoport által kifejlesztett különleges HDi technológia része 2000 óta
a légszennyezést nagy mértékben csökkentõ részecskeszûrõ berendezés.
A Peugeot volt az elsõ autógyártó, amely felszerelte egyes modelljeit
ezzel a rendszerrel. Az új generációs részecskeszûrõ (FAP) a katalizátordobban
helyezkedik el. Porózus szerkezete felfogja a rajta áthaladó kipufogógázok
szénrészecskéit. A részecskeszûrõ berendezés fontos része a károsanyag-kibocsátás
csökkentésére irányuló stratégiának, ugyanakkor nem csökkenti az autó
szolgáltatásait és a vezetés örömét.

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521-150

PEUGEOT Márkakereskedések és Szakszervizek 1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436-0580

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150
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Bizalom kérdése //
Oltalmazó intelligencia

ABS-szel
ESP nélkül

A Peugeot 308 az Euro NCAP*
töréstesztprogram felnõtt utasvédelmi
vizsgálatán (ADULT OCCUPANT
PROTECTION) 5 csillagot kapott,
mely az elérhetõ legjobb eredmény.
Az 1997-ben alapított Euro NCAP
egy független európai szervezet,
mely a piacon kapható gépjármûvek
biztonsági tesztelését végzi:
frontális ütközés, oldalütközés
tesztelése, gyalogosvédelem…
A szervezet nyilvánosságra hozza
a kapott eredményeket, melyeket
csillagokkal rangsorol. A rangsorolásnak
hatása van a biztosítótársaságok által
alkalmazott díjtételekre is.
* European New Car Assessment Program

ABS nélkül

ABS

AFU

A Peugeot 308 többfunkciós komplett
fékrendszerrel bír:

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436-0580

ESP

Védelem

Megelõzés
Optimalizált felfüggesztés, az ESP*
technológiának köszönhetõ hatékony
fékezés és kiváló stabilitás, nagy teljesítményû
világítás… A 308 minden tudásával az
Ön védelmét és a veszélyhelyzetek
megelõzését szolgálja: McPherson elsõ
futómû, széles karosszéria, acél hátsó
futómû deformálódó keresztrúddal,
speciálisan adaptált stabilizátorrúd.
Az elektronikus és változó rásegítésû
szervokormány egyszerre biztosít precizitást
útközben és pluszkényelmet parkoláskor.
Az utasok megnövelt biztonságát
szolgálja a megerõsített karosszéria is.
De ez még nem minden!

PEUGEOT Márkakereskedések és Szakszervizek
2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521-150

ESP-vel

• a blokkolásgátló (ABS) kiküszöböli a
kerekek teljes blokkolását hirtelen
fékezéskor;
• a kerekenkénti fékerõ-szabályozás
nagyobb és pontosabb fékhatást biztosít;
• a vészfékrásegítés (AFU) szükség esetén
pluszfékerõt biztosít.
A 308-ban az ESP hatékonyságát még két
pluszfunkció növeli:
• az adaptív ESP kanyarban a sebesség
függvényében módosítja a féknyomást a
teljes körû stabilitás érdekében;
• a dinamikus stabilitáskontroll (CDS)
folyamatosan összehasonlítja a kormány
érzékelõjébõl és a kanyarérzékelõtõl kapott
információkat s ezek alapján kiszûri az alulés a felülkormányzást és a fizikai törvények

lehetõségeihez mérten visszaállítja a 308
eredeti irányát.
További funkciók a megelõzés szolgálatában:
• a sávelhagyásra figyelmeztetõ
rendszer*** (AFIL) egy olyan új
technológia, mely észlel minden nem
akaratlagos változást az útvonalban
80 km/óra sebesség felett, és infravörös
érzékelõi révén jelzi, ha indexelés nélkül
átlépjük a sávot határoló folytonos vagy
szaggatott vonalakat. Ha ilyen eseményt
észlel a rendszer, akkor a vezetõülés jobb
vagy bal oldalán rezgéssel jelzi a változást,
így a vezetõ korrigálni tudja az irányt;
• a kanyarfényszórók*** a kormány
szögétõl és a gépjármû sebességétõl
függõen forognak;

• a xenon fényszórók** a hagyományos
fényszóróknál jóval hatékonyabb világítást,
szinte nappali fényerõsséget biztosítanak;
• a szélvédõ felsõ részén elhelyezett
kétfunkciós érzékelõ sötétedéskor
vagy alagútban való haladás esetén
automatikusan felkapcsolja a világítást**,
és ha elkezd esni az esõ, elindítja az
ablaktörlõt, így segítve az útra történõ
magasabb fokú koncentrálást. Láthatja,
hogy a Peugeot 308 a maximumot
nyújtja a megelõzés érdekében.

* változattól függõen
** változattól függõen széria vagy opció

A Peugeot 308 létezésének egyetlen értelme
van: az utasok szolgálata. Ezért Ön és utasai
védelmében valóban mindent megtesz.
Ütközés esetén
A Peugeot 308 karosszériája nagymértékben
elnyeli az ütközés energiáit. Frontális
ütközés esetén a biztonsági kormányoszlop
csak korlátozott mértékben mozdul el az
utastér felé és csökkenti a motor vagy a
váltó utastérbe való behatolásának
kockázatát. Oldalütközéskor a karosszéria
oldalváza és felsõ struktúrája nyeli el az
energiát és biztosítja a túlélõteret. Hátsó
ütközés esetén a különleges kialakítás segít
megõrizni a gépjármû egységét, az utastér
és az üzemanyagtartály épségét.

*** változattól függõen rendelhetõ opció

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150

Biztonsági övek
Az elsõ biztonsági övek pirotechnikai
övfeszítõkkel és överõ-határolóval, a hátsók
pedig överõ-határolóval vannak ellátva. Be
nem kapcsolásukra vagy kikapcsolásukra
jelzés figyelmeztet.

Légzsákok
Az utasok további védelmét akár 9 légzsák*
szolgálhatja:
– adaptív, az ütközés erõsségéhez
alkalmazkodó vezetõ- és utasoldali
légzsákok,
– elsõ és hátsó oldallégzsákok a vezetõ és az
utas felsõtestének védelméért,
– az elsõ és hátsó függönylégzsákok az elöl
és hátul utazók fejének védelméhez,
– a kormányoszloplégzsák nagyobb védelmet
biztosít a gyakori, frontális ütközéseknél
elôforduló sérülésekkel szemben.

A gyermekek védelme
A gyermekülést a három rögzítési pontnak
köszönhetõen mind az elsõ utasülésen, mind
a két hátsó szélsõ utasülésen a legnagyobb
biztonsággal elhelyezhetjük.

* változattól függõen széria vagy opció
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Választás //
Felszereltségi szintek és belsõ hangulatok

PEUGEOT Márkakereskedések és Szakszervizek
2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521-150
1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436-0580

Premium

(3 és 5 ajtós változatban)

Fõbb szériafelszereltség:
Confort Pack felszereltség +
• 16"-os Santiaguito könnyûfém keréktárcsa
• Állítható elsõ könyöklõ beépített
rakodórekesszel
• Állítható magasságú utasülés
• Bõrbevonatú kormánykerék és
váltógomb
• ESP és kipörgésgátló*
• Rádió-CD MP3-lejátszóval, dupla
tunerrel és RCA-csatlakozóval
• Sport elsõ lökhárító krómozott
légbeömlõvel, színre fújt
oldalvédõ elemek
• Szekvenciális, elektromos ablakemelôk
hátul becsípõdésgátlóval, gyerekzárral

A képen látható modell:
308 Confort Pack szürke Hurricane színben,
opcióként rendelhetõ 16"-os Izalco könnyûfém keréktárcsával

A képen látható modell:
308 Premium kék Tauranga színben, 16"-os Santiaguito könnyûfém keréktárcsával

Fekete Sibayak Mistral szövet

Confort

Confort Pack

SW Confort
Pack

Fõbb szériafelszereltség:

Fõbb szériafelszereltség:
Confort felszereltség +

Fõbb szériafelszereltség:
Break Confort felszereltség +

• Csomagrögzítô háló
(csak Break változat esetén)
• Karosszéria színére fényezett
kilincsek és tükörszárak
• Ködfényszórók
• Manuális klímaberendezés,
hûthetõ kesztyûtartóval

• 3 különálló, moduláris ülés
a második üléssorban
• Állítható könyöktámasz elöl
• Állítható magasságú utasülés
• Fekete Kawana kárpitozás
• Fémszínû tetõsínek
• Panoráma-üvegtetõ

(3, 5 ajtós és Break változat)

• Állítható magasságú vezetõülés,
négy irányban állítható kormány
• Blokkolásgátló, elektronikus
fékerõelosztó, vészfékrásegítés,
automatikusan bekapcsolódó
vészvillogók
• Elektromos, szekvenciális
ablakemelõk elöl, elektromos
és fûthetõ visszapillantó tükrök
• Fedélzeti számítógép
• Fekete tetõsínek
(csak Break változat esetén)
• Központi zár távirányítóval
• Sebességfüggõ szervokormány
• Vezetõ- és utasoldali légzsák,
oldallégzsákok elöl

15"-os Atacama dísztárcsa
(Confort)

(3, 5 ajtós és Break változat)

* kizárólag 1.6 l 150 LE THP és 2.0 l 136 LE HDi
motoroknál széria

16"-os Izalco könnyûfém
keréktárcsa opcióként

Kéttónusú Kawana Grège/Criollo szövetkárpit (5 ajtós és SW változatokhoz)

Irazu Grège velúrkárpit (csak 5 ajtós változathoz)

Fekete Kawana szövetkárpit (csak SW változathoz)

SW Premium
Fõbb szériafelszereltség:
SW Confort Pack felszereltség +

Fekete Kawana szövet (SW változathoz)

15"-os Pacaya dísztárcsa
(Confort Pack)

Fekete Starting Mistral szövetkárpit (3 és 5 ajtós változatokhoz)

Confort, Confort Pack és Premium mûszerblokk (automata váltó és navigáció
esetén fehér háttérrel, lásd Premium Pack)

• 16"-os Santiaguito
könnyûfém keréktárcsák
• Bõrbevonatú kormánykerék
és váltógomb
• ESP (csak 1.6 THP 150 LE és
2.0 HDI 136 LE motorok esetén)
• Rádió-CD MP3-lejátszóval, dupla
tunerrel és RCA-csatlakozóval
• Sport elsõ lökhárító krómozott
légbeömlõvel, színre fújt
oldalvédõ elemek
• Szekvenciális, elektromos ablakemelôk
hátul becsípõdésgátlóval, gyerekzárral

** 17"-os és 18"-os könnyûfém felnik az 1.4 VTi és
1.6 HDi 90 LE motorokhoz nem rendelhetõek

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150

16"-os Santiaguito
könnyûfém keréktárcsa

17"-os Rinjani könnyûfém
keréktárcsa opcióként**

18"-os Lincancabur könnyûfém keréktárcsa
opcióként (hólánccal nem kompatibilis)**

www.fredibeni.hu
25

Választás //

Fekete Kawana szövetkárpit (csak SW változathoz)

A képen látható modell:
308 Premium Pack szürke Shark színben,
16"-os Santiaguito könnyûfém keréktárcsával

Premium Pack

SW Premium
Pack

Fõbb szériafelszereltség:
Premium felszereltség +

Fõbb szériafelszereltség:
SW Premium felszereltség +

• Automata, kétzónás klímaberendezés aktívszén-szûrõvel
• Függönylégzsákok
• Hangulat csomag: illatszóró,
megvilágított küszöbök elöl,
LED-es hangulatvilágítás az
utastérben, megvilágított lábtér
elöl, megvilágított tükrök a napellenzõkben, hátsó olvasólámpák
• Kilátás csomag: automatikusan
bekapcsolódó ablaktörlõk és fényszórók, automatikus üdvözlõés hazakísérõfény, hõvisszaverõ
szélvédõ, elektrokróm belsõ tükör,
automatikusan behajtódó külsõ
tükrök
• Komfort csomag: állítható
deréktámasz vezetõoldalon,
rakodórekeszek az elsõ ülések
alatt, kalaptartóba épített
rakodórekesz, hátsó könyöktámasz pohártartóval, síalagút
• Sport hátsó lökhárító
• Tempomat és sebességhatároló

• Tempomat és sebességhatároló
• Kétzónás, automata
klímaberendezés
• Függönylégzsákok
• Komfort csomag: állítható
deréktámasz vezetõoldalon,
rakodórekeszek az elsõ ülések
alatt, lehajtható utasülés elöl
• Hangulat csomag: illatszóró,
megvilágított küszöbök elöl,
LED-es hangulatvilágítás
az utastérben, megvilágított
lábtér elöl, megvilágított
tükrök a napellenzõkben,
kihúzható napfényrolók
a hátsó oldalablakokhoz,
kivehetõ csomagtérlámpa

(5 ajtós változatban)

16"-os Santiaguito
könnyûfém keréktárcsa

Fekete Starting Mistral szövetkárpit (3 és 5 ajtós változatokhoz)

• Kilátás csomag: automatikusan
bekapcsolódó ablaktörlõk és
fényszórók, automatikus üdvözlõés hazakísérõfény, hõvisszaverõ
szélvédõ, elektrokróm belsõ tükör,
automatikusan behajtódó külsõ
tükrök
• Külön nyitható hátsó szélvédõ,
lehajtható utasülés elöl
(lásd Komfort csomag),
kihúzható napfényrolók
a hátsó oldalablakokhoz,
kivehetõ csomagtérlámpa
(lásd Hangulat csomag)*
• ESP (csak 1.6 THP 150 LE,
1.6 THPS 175 LE és 2.0 HDI
136 LE motorok esetén)

A képen látható modell:
308 Féline piros Babylone színben,
18"-os Lincancabur könnyûfém keréktárcsával

Féline

(3 és 5 ajtós változatban)
Kéttónusú Kawana Grège/Criollo szövetkárpit (csak 5 ajtós és SW változatokhoz)

Fõbb szériafelszereltség:
Premium Pack felszereltség +
•
•
•
•
•
•

Bõr kézifékkar
Bõr könyöktámasz középen
ESP
Keréknyomás-ellenõrzõ rendszer
Színes központi kijelzõ
Tolatóradar

* különbség a BL változathoz képest

Fekete Payerne szürke Baryton velúr/bõrkárpit

Irazu Grège velúrkárpit (csak 5 ajtós változathoz)

17"-os Rinjani könnyûfém
keréktárcsa opcióként

18"-os Lincancabur könnyûfém keréktárcsa
opcióként (hólánccal nem kompatibilis)

Mátrixkijelzõs mûszerblokk

18"-os Lincancabur könnyûfém keréktárcsa
(hólánccal nem kompatibilis)

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150

Mátrixkijelzõs mûszerblokk

Bordó-szürke Criollo Payerne Mystère velúr/bõrkárpit (kizárólag 5 ajtós kivitelhez)

www.fredibeni.hu
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Színek – Metálfényezés (opció)

Választás //
Bõrkárpit
Hogy 308-as modelljét még karakteresebbé,
még inkább egyéniségéhez illõvé tudja
alakítani, számos bõrkárpitot is kínál
Önnek a Peugeot.

Fekete Perla Nera

Szürke Shark

Szürke Thorium*

Szürke Aluminium

Szürke Cendré (csak 5 ajtós változatokhoz)

Szürke Moondust**

Kék Tauranga (csak 5 ajtós változatokhoz)

Kék Montebello (2008. novemberi gyártástól

Felszereltségi szinttõl függõen négyféle
hangulat közül választhat: Fekete, Vintage,
Grège/Mistral vagy Criollo hangulat.
A Fekete és Grège hangulatok normál,
a Vintage és Grège/Mistral hangulatok
teljes bõrkárpittal rendelhetõk.
kék Abysse)
Fekete Mistral bõrkárpit

Az egyes felszereltségi szintek, kárpitok és külsõ színek párosításáról
márkakereskedõje tud Önnek felvilágosítást adni. Megalkothatja saját autóját,
ha ellátogat a www.peugeot.hu oldalra, a konfigurátor almenübe.
Kék Récife* (2008. novemberi gyártástól kék

Sárga Lacerta* (2008. novemberi gyártásig

Ipanema)

rendelhetô)

Gyöngyházfényezés (opció)

Mattfényezés

Krómdekoráció a sebességváltón

Grège perforált bõrkárpit (csak 5 ajtós változatokhoz)

Grège bõrkárpit

Szürke Hurricane

Fehér Banquise

Piros Babylone

* csak 3 és 5 ajtós változatokhoz
** csak SW változathoz

Bõr mûszerfalborítás (teljes bõr opció esetén)

Vintage bõrkárpit

1498 mm

Méretek

PEUGEOT Márkakereskedések és Szakszervizek
1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436-0580
2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521-150

Vintage teljes bõrkárpit (3 és 5 ajtós változatokhoz)

Peugeot 308
2038 mm

1564 mm

4276 mm

Krómdekoráció az ajtón

Fekete Mistral bõrkárpit

Grège/Mistral teljes bõrkárpit, fekete bõr mûszerfalborítással
(csak 5 ajtós változatokhoz)

Peugeot 308 SW/Break
4500 mm

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150

2038 mm

www.fredibeni.hu
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Mûszaki adatok

308 3 és 5 ajtós
1.4 VTi 95 LE
3 a.
MOTOR
Hengerûrtartalom (cm3)
Hengerek száma
Maximális teljesítmény (kW/LE)
Fordulat/perc
Maximális nyomaték/overboost* (Nm)
Fordulat/perc
Szelepek száma

5 a.

1.6 VTi 120 LE
5 a.

3 a.

1398
4
70/95
6000
136
4250
16

SEBESSÉGVÁLTÓ
5 fokozatú manuális
6 fokozatú manuális
6 fokozatú automata
6 fokozatú robotizált manuális
4 fokozatú automata
GUMIABRONCSOK
Méret (felszereltségtôl függôen)

1.6 THP 150 LE
5 a. aut.

3 a.

1598
4
88/120
6000
160
4250
16

•

•

•

•

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

1.6 HDI 90 LE
5 a.

3 a.

1598
4
110/150
5800
240
1400
16
–
–
–
–

•

3 a.

1.6 l HDi 110 LE FAP
5 a.

1560
4
66/90
4000
215
1750
16

•
•**

•
•**

–
–
–

–
–
–

195/65 R15 H (Confort és Confort Pack) 205/55 R16 V

FUTÓMÛ
Elöl
Hátul

5 a.

Pseudo-McPherson felfüggesztés,
független kerékfelfüggesztés,

5 a. aut.

3 a.

2.0 l HDi 136 LE FAP
5 a.

1560
4
80/110
4000
240/260
1750
16

•

•

–
–
–
–

–
–
–
–

5 a. aut.

1997
4
100/136
4000
320/340
2000
16

–

–

•

•

–
–
–

–

–

•

•

–
–
–

–
–
–

•

1322
453
1850
1520
3120

–
–

–
–
–

•

–

–
–
–

1334
527
1861
1520
3131

1408
427
1910
1700
3610

1421
425
1921
1700
3621

1447
425
1947
1650
3597

–
–

(Premium és Premium Pack) 225/45 R17 W (opció) 225/40 R18 W (opció)
tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd
tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, hosszlengôkarok

FÉK
Elöl
Hátul

hûtött tárcsa
tárcsa

MÉRETEK (mm)
Hosszúság
Szélesség (visszapillantók nélkül 3 a./5 a.)
Magasság (kerékmérettôl függôen)
Tengelytáv
Elsô túlnyúlás
Hátsó túlnyúlás
Nyomtáv elöl/hátul
Fordulókör (járdák között,
kerékmérettôl függôen, m)
TÖMEG (kg)
Saját tömeg (üresen)
Hasznos tömeg
Megengedett össztömeg
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval1
Össz. engedélyezett gurulótömeg2

4276
1815/1821
1430–1519
2608
926
742
1521/1531
10,7–11,1

1262
412
1749
1450
2949

1271
414
1760
1450
2960

1277
450
1802
1650
3202

1287
453
1815
1650
3215

1312
437
1824
1520
3094

1314
426
1815
1650
3215

1327
424
1826
1650
3226

1293
424
1792
1520
3062

KAPACITÁS
Üzemanyagtartály (l)
Csomagtartó-térfogat3 (dm3)
(VDA/víztérfogat)

1303
426
1804
1520
3074

1312
450
1837
1520
3107

60
348/460

MENETTELJESÍTMÉNY
Maximális sebesség (km/h)
Gyorsulás (s)4 – 0-ról 100 km/h-ra
– 1000 m álló helyzetbôl

182
12,7
34,7

195
10,8
32,2

188
13
34,4

213
8,8
29,8

180
12,6
34,1

190
11,3
32,7

190
12,5
33,8

205
10,1
31,6

200
10,6
31,8

FOGYASZTÁS*** (l/100 km)
– városi
– városon kívül
– vegyes
– CO2 (g/km, vegyes)

9
5,2
6,5
155

9,3
5,2
6,7
159

10,3
5,7
7,3
174

9,8
5,6
7,1
167

5,8
3,8
4,5
120

6
3,9
4,7
125

5,7
3,9
4,5
120

7,2
4,5
5,5
146

9,4
5,3
6,8
180

* átmenetileg megnövelhetõ nyomaték

** 2008. novemberi gyártástól

*** 1,6 HDi motorok esetén Michelin Energy Saver gumival mért adatok

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521-150

1

tehermegosztással

2

12%-os lejtôn

3

kalaptartó alatt

4

csak vezetõvel

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436-0580
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Mûszaki adatok

308 Break és 308 SW
1.4 VTi 95 LE
BK
MOTOR
Hengerûrtartalom (cm3)
Hengerek száma
Maximális teljesítmény (kW/LE)
Fordulat/perc
Maximális nyomaték/overboost* (Nm)
Fordulat/perc
Szelepek száma

1.6 VTi 120 LE
SW

BK

1398
4
70/95
6000
136
4250
16

SEBESSÉGVÁLTÓ
5 fokozatú manuális
6 fokozatú manuális
6 fokozatú automata (Tiptronic)
6 fokozatú robotizált manuális (2-Tronic)
4 fokozatú automata (Tiptronic)
GUMIABRONCSOK
Méret (felszereltségtôl függôen)

SW aut.

1598
4
88/120
6000
160
4250
16

•

•

•

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

•

1.6 THP 150 LE
SW

1.6 THPS 175 LE
SW

1598
4
110/150
5800
240
1400
16

1598
4
128/175
6000
240/260
1600
16

–

–

•

•

–
–
–

–
–
–

1.6 HDI 90 LE
BK

1.6 l HDi 110 LE FAP
SW

BK

1560
4
66/90
4000
215
1750
16

SW

SW

1560
4
80/110
4000
240/260
1750
16

•

•

–
–
–
–

–
–
–
–

2.0 l HDi 136 LE FAP
SW aut.
1997
4
100/136
4000
320/340
2000
16

–

–

–

•

•

•

–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

•
–
–

195/65 R15 H (Confort és Confort Pack) 205/55 R16 V (Premium és Premium Pack) 225/45 R17 W (opció) 225/40 R18 W (opció)

FUTÓMÛ
Elöl
Hátul

Pseudo-McPherson felfüggesztés, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd
független kerékfelfüggesztés, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, hosszlengôkarok

FÉK
Elöl
Hátul

hûtött tárcsa
tárcsa

MÉRETEK (mm)
Hosszúság
Szélesség (visszapillantók nélkül 3 a./5 a.)
Magasság (tetôsínekkel)
Tengelytáv
Elsô túlnyúlás
Hátsó túlnyúlás
Nyomtáv elöl/hátul
Fordulókör (járdák között,
kerékmérettôl függôen, m)
TÖMEG (kg)
Saját tömeg (üresen)
Hasznos tömeg
Megengedett össztömeg
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval1
Össz. engedélyezett gurulótömeg2

4500
1815/1821
1555
2708
926
866
1526/1536
10,7–11,1

1351
569
1920
1350
2970

1362
560
1922
1550
3172

1440
660
2100
1500
3200

1466
659
2125
1370
3095

1486
644
2130
1650
3380

KAPACITÁS
Üzemanyagtartály (l)
Csomagtartó-térfogat3 (dm3)
(VDA/víztérfogat)

1524
606
2130
1650
3380

1378
570
1948
1500
3148

1467
633
2100
1400
3100

1407
560
1967
1500
3167

1495
633
2150
1400
3150

1575
640
2215
1650
3615

1600
640
2240
1650
3640

60
570/674

MENETTELJESÍTMÉNY
Maximális sebesség (km/h)
Gyorsulás (s)4 – 0-ról 100 km/h-ra
– 1000 m álló helyzetbôl

178
13,4
34,8

189
11,5
33

189
12
33,5

182
14
35,3

209
9,6
30,7

215
9
29,6

174
13,3
34,7

174
14
35,2

185
11,9
33,4

185
12,5
33,9

202
11,1
32,5

197
11,7
33,1

FOGYASZTÁS** (l/100 km)
– városi
– városon kívül
– vegyes
– CO2 (g/km, vegyes)

9,3
5,3
6,7
127

9,5
5,5
6,9
131

9,8
5,6
7,1
134

10,7
6,1
7,7
142

10,6
5,8
7,5
137

10,9
6,0
7,8
143

6
4
4,7
125

6,2
4,2
4,9
129

6,4
4
4,9
129

6,6
4,2
5,1
134

7,6
4,9
5,9
130

9,7
5,6
7,1
149

* átmenetileg megnövelhetõ nyomaték

** 1,6 HDi motorok esetén Michelin Energy Saver gumival mért adatok

1

tehermegosztással

2

12%-os lejtôn

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521-150

3

kalaptartó alatt

4

csak vezetõvel

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436-0580

www.fredibeni.hu
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Tartozékok

Kényelem

A Peugeot Designközpont által kifejlesztett, magas technológiát képviselô tartozékokat mind
különös gonddal tervezték, hogy azok megfeleljenek az Ön megbízhatósági és kényelmi igényeinek.
A következô oldalakon e termékek széles választékának néhány elemét mutatjuk be Önnek.
A teljes tartozékválasztékról márkakereskedôje ad Önnek felvilágosítást.

Design
Kapsiki könnyûfém felnivel, sportos
küszöbvédõvel, kipufogóvéggel,
sportlökhárítóval, spoilerrel és
tolatóradarral szerelt modell.

Oldalsó napfényroló

Hátsó napfényroló

USB-csatlakozó

Mistral kalaptartó alatti tárolórekesz

Csomagtértálca

Csomagtérszõnyeg

Kapsiki
könnyûfém keréktárcsa

Isothermmodul

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150

www.fredibeni.hu

Választás //

Hálózat és szolgáltatások

308 / 308 Break / 308 SW

Szállítás/vontatás

Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedô és az autó
tulajdonosa közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és
elônyökrôl, amelyek Önt mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá
teszik Ön és utasai számára. A Peugeot kiépített hálózatának köszönhetôen Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*,
ahol szakemberek várják Önt, és készséggel állnak rendelkezésére.
Tetõcsomagtartó-kereszttartórúd

Síléctartó

Tetôbox

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME
ÉRDEKÉBEN

Tetõrúd (308 SW)

Kutyarács

Peugeot Garancia(1)
A szerzôdéses garancia 2 évre szól a
Peugeot jármûvek esetében, kilométerkorlátozás nélkül. Az átrozsdásodás elleni
garancia személygépjármûveknél 12 évre,
tehergépjármûveknél 6 évre szól.

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában,
a hét minden napján igénybe veheti a
Peugeot Assistance szolgáltatásait.
Ha útközben váratlanul mûszaki
meghibásodást észlel, kérjük, hívja az
alábbi zöldszámot (csak Magyarország
területérôl, illetve magyar telefonszolgáltatótól indított hívás esetén):
06 80 44 24 24
A szolgáltatás egész Európában igénybe
vehetô a következô telefonszámon:
00 36 1 411 07 24

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban a Peugeotszabványok szigorú elôírásainak betartásával
dolgoznak. Ezek a szabványok kizárólag
a Peugeot által tesztelt és engedélyezett
kiváló minôségû eredeti alkatrészek
beépítését engedélyezik, valamint szigorú
technikai felkészültséget és magas szintû
mûszaki szaktudást követelnek meg a
márkaszerviz dolgozóitól.

Peugeot Rapide
Nincs ideje várakozni és idôpontot kérni?
Nem probléma!
A Peugeot Rapide olyan gyorsszervizszolgáltatás, mely javítások meghatározott
körének gyors és szakszerû elvégzésére
szakosodott. Ide tartozik az olajcsere,
gumiabroncscsere, fékbetét- és kipufogódobcsere, az akkumulátorral és a világítással
(fényszórók és lámpák) kapcsolatos kisebb
beavatkozások, illetve tartozékok
beszerelése. Ezekhez a beavatkozásokhoz
munkatársaink az Ön érkezése után azonnal
hozzálátnak és egy órán belül elvégzik
azokat.

Peugeot Service garantált áras
szolgáltatáscsomagok
Peugeot Service garantált áras szolgáltatáscsomagjaink ára fix és elôre tervezhetô.
A csomagok magukban foglalják az
alkatrész árát, a munkadíjat és egy
30 pontos ingyenes átvizsgálást.
Azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik különös
gonddal ügyelnek gépjármûvük állapotára,
és a kötelezô revízióknál gyakrabban
kívánják ellenôriztetni és karbantartani
autójukat.

Kiterjesztett garanciaszerzõdés(2)
A kiterjesztett garanciaszerzôdés
lehetôvé teszi, hogy Ön a márka
által biztosított 2 éves szerzôdéses
garancián túl meghosszabbítsa a
gépjármûvére vonatkozó garanciát.
A szolgáltatás olyan Peugeot gépjármûre
igényelhetô, amely kevesebb mint
2 éves, és futásteljesítménye nem
éri el a 40 000 km-t, illetve kötelezô
karbantartásait a Peugeot hálózatában
végezték el.

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

Peugeot Hûségprogram(3)
Annak érdekében, hogy minél jobban
megfelelhessünk az Ön igényeinek és
elvárásainak, kérjük, ossza meg velünk a
márkáról és az autóról alkotott véleményét.
Vásárlás után postai úton eljuttatunk
Önhöz egy üdvözlõcsomagot, melyben egy
kérdõívet talál. Kérjük, segítse munkánkat
azzal, hogy ezt a kérdõívet visszaküldi a
megadott címre.

Vonóhorog

Védelem

Ködfényszóró

Szônyegszett

Sárfogó gumi

Gyerekülés

Küszöbvédõ

Hólánc

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

Csúszásgátló burkolat
téli utakhoz

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás idôpontjának felelnek meg. A képeken bemutatott gépjármûvek felszereltsége széria vagy opció, változattól függôen. A termékek folyamatos
tökéletesítése során a Peugeot bármikor megváltoztathatja a mûszaki adatokat, a felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat. A jelenleg rendelkezésre
álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetôvé a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Következésképp ez a dokumentum általános információkkal szolgál, így nem tekinthetô szerzôdés hivatalos
alapjának. Pontos és bôvebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon a márkakereskedôjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot elôzetes beleegyezésével reprodukálhatók.
Katalógus kiadása: 2008. augusztus
www.peugeot.hu

(1)

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

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521-150

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436-0580

2225 Üllõ, Pesti út 203. Telefon: 06-29/521-150

A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot
idõszakos vizsgálatok és garanciafeltételek
füzetben találhatja meg. A Peugeot Hungária Kft.
a változtatás jogát fenntartja.
(2) Elérhetõ elõreláthatólag 2009 folyamán.
(3) A programban azon kedves ügyfeleink vesznek
részt, akik autójukat magánszemélyként vásárolták
meg.

