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308
1.6 HDi* Auto6R**
* Yüksek bas›nçl› direkt enjeksiyonlu dizel
** Otomatik vites de¤iﬂtirme seçene¤i de sunan 6 ileri robotize ﬂanz›man

Yaﬂam kalitenizi yükseltin
Art›k debriyaj pedal› ile vedalaﬂman›n zaman› geldi…
Onu özlemeyece¤inizi biliyoruz çünkü yeni Auto6R* size gelenekseli unutturmak ve yaﬂam kalitenizi yükseltmek için yarat›ld›.
Üstelik yeni Auto6R hafif, pratik, modern ve en önemlisi daha ekonomik. Çünkü bu çok özel ﬂanz›man› tam 260 Nm tork üretebilen bir dizel motorla birleﬂtirdik.
308 1.6 HDi Auto6R’›n size sunaca¤› yak›t tüketim de¤erlerine inanamayacaks›n›z: ﬁehir d›ﬂ›nda sadece 4.1 litre**/100 km
* Otomatik vites de¤iﬂtirme seçene¤i de sunan 6 ileri robotize ﬂanz›man
** Fabrika test verisidir.

Teknolojiyi kullan›n
Teknolojiyi kullan›n: Sürüﬂ stilinizi ve yol koﬂullar›n› analiz eden ve bunlara uyum gösterebilen özel elektronik kontrol ünitesi yaz›l›m› sayesinde daha iyi vites
de¤iﬂtirme zamanlamalar›, daha iyi yak›t ekonomisi, daha zevkli bir yolculuk ve çok daha keyifli bir sürüﬂ.
Yeni Auto6R ile beraber standart olarak sunulan ESP ve Hill Holder* sistemleri, size daha güvenli bir yol tutuﬂ ve rampalarda daha kolay ilk hareket imkan›
sa¤l›yor.
Yeni Auto6R’›n sundu¤u “Sportif Kullan›m Seçene¤i”** ile daha dinamik bir sürüﬂ tad› yakalamak da mümkün. Teknoloji daha iyi yaﬂam kalitesi demektir,
size sunulan bu yeni teknolojinin tad›n› ç›kar›n.
* Hill Holder sistemi, motor çal›ﬂ›r durumdayken rampada ayak fren pedal›ndan çekildikten sonra iki saniye süre ile arac›n geri kaymas›n› engelleyen bir sistemdir.
** Sportif kullan›m seçene¤inde, vites de¤iﬂtirme aral›klar› kullan›m ve yol koﬂullar›na göre de¤iﬂmez.

Bu broﬂürde bahsedilen özellikler seçilen versiyona göre de¤iﬂebilir. Resimlerdeki araçlar ve donan›mlar Türkiye ürün gam›nda bulunmayabilir. Gerekli bilgi için lütfen bayinize baﬂvurunuz.

Daha çok seçenek, daha pratik vites de¤iﬂimleri,
daha güvenli bir otoyol istiyorsan›z
Vites kolunu veya direksiyondaki pedallar› kullanarak istedi¤iniz anda manuel vites
de¤iﬂtirme moduna geçiﬂ imkan›na dolay›s›yla daha güvenli araç sollama özelli¤ine
sahip olacaks›n›z.
B›rak›n, yeni Auto6R, 1.6 HDi 110 hp’lik dizel motorun ara h›zlanmalar›n› en verimli
ve en güvenli ﬂekilde kullans›n.
Yeni Auto6R sayesinde otomobil kullanmaktan daha fazla zevk alacaks›n›z.

S›k›ﬂ›k trafikte daha zinde kal›n
Yeni Auto6R ile ﬂehir içi trafi¤ine baﬂka bir boyuttan bak›n.
Otomatik vites de¤iﬂtirme seçene¤ini ve düﬂük yak›t tüketimini ayn› anda
size sunabilen eﬂsiz 308 1.6 HDi Auto6R ile daha rahat bir ﬂehir içi trafi¤i
sizi bekliyor.

Bu broﬂürde bahsedilen özellikler seçilen versiyona göre de¤iﬂebilir. Resimlerdeki araçlar ve donan›mlar Türkiye ürün gam›nda bulunmayabilir. Gerekli bilgi için lütfen bayinize baﬂvurunuz.

www.peugeot.com.tr
Peugeot 308’in kiﬂili¤ini keﬂfetmeye baﬂlad›n›z.
Ayr›ca, 308’i gerçek sürüﬂ koﬂullar›nda test etmek
isterseniz, bir Peugeot bayiinden randevu alman›z
yeterli. Arzulad›¤›n›z 308 hakk›nda daha fazla bilgi
sahibi olmak, hayal etti¤iniz biçimde oluﬂturup tercih
etti¤iniz opsiyonlarla birlikte fiyat›n› hesaplamak için
sizi www.peugeot.com.tr’ye bekliyoruz.
Sitemizde ayr›ca, bayi a¤›m›z ile ilgili tüm bilgileri,
hizmetlerimizi ve Peugeot markas› hakk›ndaki
ayr›nt›lar› bulabileceksiniz.
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1.6 HDi 110 hp Auto6R

1.6 HDi 110 hp Auto6R
GÜVENL‹K

MOTOR
Silindir hacmi (cm3)
Çap / Strok (mm)
Silindir adedi
Maksimum güç (hp/dd)
Maksimum tork (Nm/dd)
Overboost ile maksimum tork (Nm)
Eksantrik sistemi / subap say›s›
Besleme
Yak›t enjeksiyon
Partikül filtresi
Egzoz emisyon standard›

1560
75 x 88
4
110 / 4000
240 / 1750
260
DOHC / 16
De¤iﬂken geometrili turbo kompresör
Dizel common-rail
FAP
Euro 4

V‹TES KUTUSU
ﬁanz›man
Kontrol, hareket ve kavrama

Otomatik vites de¤iﬂtirme seçene¤i de sunan 6 ileri robotize
Elektronik kontrol ünitesi, elektro-hidrolik aksiyoner, kuru kavrama tipi disk

SÜSPANS‹YON
Ön
Arka

Mc Pherson tipi ba¤›ms›z tekerlekli dingil, helezon yaylar, amortisörler ve viraj çubu¤u
ﬁekil de¤iﬂtirebilir travers, traverse entegre viraj çubu¤u, helezon yaylar, amortisörler

DENGE ve FREN S‹STEMLER‹
ESP
Hill holder
ASR, ABS, AFU, REF
Ön
Arka

Standart
Standart
Standart
Havaland›rmal› disk
Disk

A⁄IRLIK ve BOYUTLAR
Boﬂ a¤›rl›k (kg)
Aerodinamik hava sürtünme katsay›s› (Cx)
Uzunluk (mm)
Geniﬂlik (mm)
Yükseklik (mm)
Aks mesafesi (mm)
Ön iz geniﬂli¤i (mm)
Arka iz geniﬂli¤i (mm)
Bagaj hacmi (litre)
Yak›t deposu (litre)

1334
0.29
4276
1815
1498
2608
1536
1531
430 / 1398
60

PERFORMANS
Maksimum h›z (km/s)
0-100 km h›zlanma (sn)

190
12.5

YAKIT TÜKET‹M‹ ve EM‹SYON* (1999/100)
ﬁehir d›ﬂ› (lt/100km)
Karma (lt/100km)
ﬁehir içi (lt/100km)
CO2 karma (g/km)

4.1
4.8
6.1
128

* Bu veriler, otomatik vites de¤iﬂtirme seçene¤i kullan›larak, 25ºC'de, klima kapal› halde, deniz seviyesindeki düz bir yolda profesyonel bir pilot taraf›ndan elde edilmiﬂtir.
Bu verilerin elde edildi¤i arac›n üzerindeki standart donan›m, Türkiye ürün gam›ndaki araçlarla uyumlu olmayabilir.

Elektronik denge program› (ESP)
Hill holder
ASR (Anti patinaj sistemi)
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS)
Acil fren yard›m sistemi (AFU)
Elektronik fren gücü da¤›t›m sistemi (REF)
Ani frenlemede otomatik yanan flaﬂörler
Sürücü ön hava yast›¤›
Yolcu ön hava yast›¤›
Yan hava yast›klar› (ön)
Perde hava yast›klar›
Sürücü taraf›nda diz hava yast›¤›
Arka koltukta ISOFIX çocuk koltu¤u ba¤lant›lar›
3. stop lambas›
Follow me home (Refakatçi ayd›nlatma sistemi)
Aktif gergili piroteknik ön emniyet kemerleri
Aktif gergili arka emniyet kemerleri
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ARAÇ GÜVENL‹⁄‹
Immobilizer (Kodlu marﬂ sistemi)
Hareket halinde kap›lar›n otomatik kilitlenmesi
Süper kilitleme

‹Ç DONANIM ve KONFOR
Uzaktan kumandal› merkezi kilit
Elektrikli ve ›s›tmal› yan aynalar
Elektrikli, otomatik katlanabilen yan aynalar
Otomatik yanan farlar
Otomatik ön silecekler (ya¤mur sensörü)
Kendili¤inden kararan iç dikiz aynas›
Sürücü ve yolcu taraf› tek dokunuﬂlu elektrikli ön camlar
Tek dokunuﬂlu elektrikli arka camlar ve elektrikli çocuk kilidi
Yol bilgisayar›
Yükseklik ve derinlik ayarl›, elektro-hidrolik takviyeli direksiyon
3 adet yükseklik ayarl› arka koltuk kafal›¤›
Yükseklik ayarl› sürücü koltu¤u
Yükseklik ayarl› ön yolcu koltu¤u
Sürücü koltu¤u için bel ayar›
2/3 -1/3 katlanabilen arka koltuk
Hazneli ve iki yöne hareketli ön kol dayama
Hazneli arka kol dayama, kayak tüneli ve bardakl›klar
Hazneli bagaj tableti
Deri kapl› direksiyon simidi
Manuel Klima
‹ki bölgeli otomatik klima
So¤utmal› torpido gözü
Araç içi parfüm sistemi
Iﬂ›kl› makyaj aynalar›, tavanda ambiyans ›ﬂ›¤›, eﬂik ve pedal ayd›nlatma

DIﬁ DONANIM ve ST‹L
Ön sis farlar›
Gövde renginde kap› kollar› ve yan aynalar
Gövde renginde yan ve tampon koruma ç›talar›
Arka park yard›m sistemi
Panoramik cam tavan ve elektrikli tavan perdesi
Metalik boya
"Dinamik" tip ön panjur
15" jantlar
16" alüminyum alaﬂ›ml› jantlar

MÜZ‹K S‹STEMLER‹
Direksiyondan kumanda kollu Radyo-CD çalar (Tek CD)
Direksiyondan kumanda kollu MP3 uyumlu Radyo-CD çalar (Tek CD) ve torpidoda portatif MP3 çalar ba¤lant›s›

