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Peugeot'yu seçti¤inizde, tasar›mdan
veya motor gücünden çok daha
fazlas›n› elde edersiniz. Yeni bir dünya
görüflü ile birlikte, tutkular›n›z›
gerçeklefltirmeye yönelten ve Peugeot
felsefesini ortaya koyan bir araçla
karfl›lafl›rs›n›z.

Bu felsefe, modellerimizde bulunan dört
de¤er ile kendini gösterir:
Estetik, Dinamizm, Güvenilirlik, Yenilik.
Peki bu de¤erler hayat›n›za ne katar?

Güzellik... Bir gelene¤in miras› olan,
göz al›c› bir tasar›m ve çekici hatlar!

Tutku... Bizi, yol ile sizin aran›zda
iletiflimi sa¤layacak araçlar yaratmaya
iten duygu. Sürüfl keyfinizi uyand›rmak 
ve her sürüflün sizde bir tatil duygusu
uyand›rmas›n› sa¤lamak için!

Güven... Size mükemmellik sunmak için,
tüm araçlar›m›z› en kat› normlara
uygun flekilde tasarlamam›z›n en güçlü
nedeni!

Ve son olarak Zeka! 
Yenilikçi çözümlerle her türlü
ihtiyac›n›za cevap veren ve sizi
gelece¤e haz›rlayan özelli¤imiz.

Genlerimizde yaflayan bu de¤erler, tüm
modellerimizde kendini mükemmel bir
flekilde ortaya koyuyor. Markam›z›
yar›nlara tafl›yacak, gelece¤in Peugeot
otomobillerinde de varl›¤›n› kusursuzca
sürdürmeye devam edecek.

Siz ve otomobiliniz aras›ndaki o özel
simyan›n mükemmel olma nedeni
iflte bu!
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Yeni Peugeot 308'de her fley tam
anlamıyla uyum içerisindedir. 
Hem flehir içi hem de uzun yol için
tasarlanan aerodinamik gövdesi,
kompakt yap›s› ile boyutlar› aras›nda
bir orantı oluflturur.

Tamamen yenilikçi 308, ön 
yüzünden bafllayarak Peugeot'nun 
tüm özelliklerini kararl›l›kla sergiler: 
Keskin bak›fll› farlar, kaslı, iri bir 
kaput ve iki ayrı tip ön panjur.

Soluk kesen hatlar
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Estetik perspektif
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Peugeot 308'in hatlar›na baktı¤ın›zda
tekerlekleri üzerine güvenle oturmufl
oldu¤unu ve bu özellikleriyle yola
hükmetti¤ini keflfedersiniz. Kromla
bezenmifl tamponlar›ndan bafllayarak
öne do¤ru uzanan belirgin hatları

308’in eflsizli¤ini simgeler. Genifl caml›
yüzeyleri ve panoramik arka cam›,
sürücü ve yolculara yaflam alanı sunma
konusunda ne kadar cömert oldu¤unu
vurgular.
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Ergonomik ön panel

Peugeot 308’in çok özel ön paneli, 
e¤imli yap›s›nda, otomatik klimay›,
radyoyu ve di¤er kumanda
dü¤melerini bar›nd›r›r. 

Malzemesinin kalitesi ve dayan›kl›l›¤›
ses yal›t›m konforuna katk› sa¤lar.
Renkler, araç içi dekoru ile bütünlük
sa¤layarak ortam› güzellefltirir.

Krom çerçeveli göstergeler siyah fon
veya beyaz fon üzerinde kullan›ma
sunulmufltur. Vites kolunun
çevresindeki tamamlay›c› ç›talar ve
kap› kollar›n›n özel dekorasyonu
Peugeot 308'in stilini vurgular. 

Sizin ve yolcular›n›z›n konforu için 
iki bölgeli otomatik klima, sürücü ve 

ön yolcunun s›cakl›k ayarlar›n›
hassasl›kla ayr› ayr› yönetirken, ayn›
zamanda arka k›s›mda da hava
da¤›l›m›n› düzenler.
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En küçük ayr›nt›larda dahi unutulmayan kalite 
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Hacim içinde yerleflim!
Peugeot 308'in yar› yüksek yap›s› araç
içinin ferahl›¤›na ve iç mekana bir
ayr›cal›k katar. Gövdeyi saracak
flekilde tasarlanan ön koltuklar,
arkadaki yolcular için rahat bir alan
kalmas›n› sa¤lar. Eflya gözleri çok
say›dad›r ve ulafl›lmas› çok kolayd›r:
Araç içinden veya bagajdan eriflilebilir
hazneli arka bagaj tableti, 10 litrenin

üzerinde kapasiteye sahip so¤utmal›
torpido gözü ve 6 CD alabilen ön kol
dayama.
‹ç ayd›nlatma, araç içinin konforunu
en üst düzeye ç›kar›r: 
Ön orta tavan lambas›, arka orta
tavan lambas›, bagaj ayd›nlatmas›,
pedal ayd›nlatmas›, ön ve arka girifl
ayd›nlatmalar›. 

Ayd›nlatmal› makyaj aynalar› ile araç
içi parfüm sistemi, 308’in iç güzelli¤ine
katk›da bulunan di¤er donan›mlard›r.  

Peugeot 308 bunun yan›s›ra
el çantas›n› asmak için bir kanca ve
gözlük haznesi de sunmaktad›r.
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Peugeot bir Hatchback'i, genifl bir cam
tavan ile donatan ilk üreticidir: 
0,83 m2’lik, panoramik, karart›lm›fl
atermik bu cam tavan günefl enerjisinin
geçiflini k›s›tlar ve inan›lmaz bir görüfl
ve ayd›nlatma sunar. Tavandan içeri

giren ›fl›k, arka bölüme kadar uzan›r.
Yolcular böylelikle, s›k›flma önleme
özelli¤i olan elektrikli sürgülü bir perde
ile yumuflat›labilen ve hatta tamamen
kapat›labilen flafl›rt›c› ›fl›¤› ve genifl bir
alan› tümüyle hissederler.

B›rak›n ›fl›k arac›n›z›n içine girsin!
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Alçak konumland›r›lm›fl denge
merkezi ve art›r›lm›fl iz
genifllikleriyle, Peugeot 308 yolu
daha iyi tutar. Bu yol tutufl konusu,
Peugeot'nun bilgi birikiminin ve
deneyimlerinin meyvesidir.
Peugeot 308'in fren performans›,
büyük boyutlu disk frenleri
sayesinde özelliklerini aç›kça ortaya
koyar.
Sürüfle duyarl›, yönlendirmeli aktif
farlar direksiyon aç›s›na ve araç
h›z›na göre kumanda edilir.
Xenon farlar klasik farlara oranla
daha güçlüdürler ve gün ›fl›¤›na çok
yak›n bir ayd›nlatma sa¤larlar.
Ifl›k ve ya¤mur için çift fonksiyonlu
bir alg›lay›c› ön cam›n üst k›sm›nda

yer al›r ve akflam olunca veya bir
tünele giriflte farlar otomatik olarak
devreye girer ve cam silecekleri
ya¤mur fliddetine göre otomatik
olarak çal›fl›r.
Kap›lar uzaktan kumanda ile
aç›ld›¤›nda, k›sa farlar karanl›kta
araca yaklaflmay› kolaylaflt›rmak
amac›yla yanar. “Follow me home”
sistemi uzaktan kumanda ile
kap›lar›n kilitlenmesinden sonra d›fl
ortam› ayd›nlatmak amac›yla farlar›n
kendili¤inden 0'dan 60 saniyeye
kadar aç›k tutulmas›n› sa¤lar. 
fierit ihlali alg›lama ve sürücü uyar›
sistemi (AFIL), 80 km/h'den itibaren
isteyerek gerçeklefltirilmeyen yön
de¤iflikliklerini alg›layan yeni bir

teknolojidir. Ön tamponun alt
k›sm›na yerlefltirilmifl, enfraruj
alg›lay›c›lar yol çizgilerini alg›lar ve
istem d›fl› flerit ihlallerinde (sinyaller
çal›flt›r›lmad›¤› zaman) sürücü
koltu¤unun sa¤ veya sol yan›nda
bulunan titreflim ayg›t› sayesinde
sürücüyü uyar›r. 

Örnek yol tutufl ve teknoloji
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‹z geniflliklerinin art›r›lmas› Peugeot 308'in
dengesini ve yol tutuflunu en üst düzeye
ulaflt›r›r.

Sürüfle duyarl›, yönlendirmeli aktif farlar, direksiyon
aç›s›na ve araç h›z›na göre kumanda edilir. 
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Benzinli veya dizel yeni nesil Peugeot.

1.6 THP 150 hp 5 ileri manuel vites

PSA taraf›ndan gelifltirilen HDi / dizel
motor tasar›m›, önemli ölçüde yak›t
ekonomisi, düflük motor devirlerinde
elde edilen yüksek torkun sa¤lad›¤›
sürüfl memnuniyeti ve üst düzey çevre
korumas› anlam›na gelir. 

Benzinli Motor

BMW Grubu ile PSA’n›n ortak
çal›flmas› son teknolojilere dayanan
yeni bir benzinli motor ailesini
gelifltirmifltir. 120 ve 150 hp’lik bu
yeni motorlar, performans ve sürüfl
keyfi aç›s›ndan oldu¤u gibi yak›t
tüketimi ve düflük karbondioksit

(CO2) emisyon de¤erleri ile otomobil
dünyas›nda yeni bir ça¤›n öncüsü
durumundad›rlar. 

THP (Turbo High Pressure), yüksek
bas›nçl› direkt enjeksiyon sistemi,
sürekli de¤iflken subap zamanlamas›

ve subap aç›kl›¤› ayar› (VTi) bu
motorlar›n en önemli özellikleri
aras›ndad›r.

PSA grubu motorlar konusunda
oldu¤u gibi çevre kirlili¤i için ortaya
konulan teknikler konusunda da
yenilikler üzerine odaklanm›fl bir
politika benimsemifltir. 

Çok güçlü bir teknik bilgiyle
donat›lm›fl Peugeot motorlar›, yak›t
harcamas›nda belirgin bir düflüflle
birlikte müflterilerin beklentilerine
yan›t verecek bir güç sa¤lar. 

Çevik ve tutumlu bu motorlar
maksimum mutlulu¤u ve keyfi sunarak
kullan›m masraflar›n› minimum
seviyeye indirir.

a: Motor devri
b: Güç (kW)
c: Tork (Nm)
d: Güç e¤risi 
e: Tork e¤risi

HDi / Dizel motor BMW grubu ile ortak çal›flma sonucu üretilen benzinli motorlar

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.

*Overboost ile 260 Nm
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Yüksek koruma anlay›fl›

308, yap›s› sayesinde darbelerden
kaynaklanan enerjinin büyük bir k›sm›n›
emerek yolculara zarar gelmesini
maksimum seviyede engeller. Önden
gelen darbelerde, katlan›r direksiyon
kolonu direksiyonun arac›n içine
geçmesini ve motor ve vites
kutusunun araç içine y›¤›lmas›n› önler.
Yandan gelen darbelerde ise, sa¤lam
yan takviyelerle güçlendirilmifl hücre
içinde koruma alt›ndas›n›z. Arkadan
gelen darbeler karfl›nda, arac›n, araç
içinin ve yak›t deposunun bütünlü¤ünü
korumak için çok özel ve dikkatli bir
çal›flma gerçeklefltirilmifltir.

Emniyet kemerleri:
Ön emniyet kemerleri, piroteknik
öngergi sistemleri ve güç s›n›rlay›c›lar›
ile donat›lm›flt›r. 3 adet arka emniyet
kemeri ise güç s›n›rlay›c›lar›na sahiptir. 

Hava yast›klar›:
Bu koruma, yolculara, 9 yast›¤a kadar
ulaflan bir düzenekle tamamlanan bir
sistem sunmaktad›r:

- Bas›nc› darbenin fliddetine göre
ayarlanan sürücü ve ön yolcu için iki
ön hava yast›¤›. 

- Sürücü ve ön yolcunun gö¤üs, kar›n
ve basenlerinin korumas›na yönelik,
koltuk içine yerlefltirilmifl iki yan hava
yast›¤›.

- Önden gelen fliddetli darbelerde ön
hava yast›klar› ile ayn› anda çal›flan ve
direksiyon kolonunun alt›na
yerlefltirilmifl diz hava yast›¤›. 

- Sürücü ve yanda oturan yolcular›n›n
bafllar›n› korumaya yönelik iki perde
hava yast›¤›.

- Arka yolcular için yan hava yast›klar›.

Çocuklar›n korunmas›:
ISOFIX ba¤lant› noktalar› sayesinde,
çocuk koltu¤unu arka ikinci s›ra yan
koltuklara veya ön yolcu koltu¤una
yerlefltirebilirsiniz. Araçtaki çocuklar›n
korunmas› konusunda 308, EuroNCAP
(CHILD OCCUPANT PROTECTION)
testlerinden 4 y›ld›zla onurland›r›lm›flt›r.
Ayr›ca 308'in ön k›sm› darbe esnas›nda
yayalar›n yaralanmas›n› en aza
indirgeyecek flekilde tasarlanm›flt›r.
Bu sayede 308, EuroNCAP taraf›ndan
yap›lan yayalar›n korunmas›
(PEDESTRIAN PROTECTION)
testlerinden 3 y›ld›z elde etmifltir. 

Koruma sistemleri
Tekerleklerin ilk dönüflünden itibaren
güvendesiniz.

Birkaç virajdan ve bir o kadar
frenlemeden sonra, hiçbir fleyin flansa
b›rak›lmad›¤›n› ve örnek bir sürüfl keyfi
yaflad›¤›n›z› hissedeceksiniz.

308'in yol tutuflu bu amaçla optimum
hale getirildi: Mac Pherson ön
süspansiyon, art›r›lm›fl iz geniflli¤i, esnek
çelik traversli arka süspansiyon.

Güçlü ve dayan›kl› frenleme.
Güven verici...
Elektro-hidrolik takviyeli direksiyona

gelince... Yol üzerinde oldu¤u kadar
park etmede de kendini gösteren
kolayl›k. Bütün bu özellikler güvenli¤iniz
için... Ancak hepsi bu kadar de¤il.
Optimum denge sa¤lamak ve her
koflulda sürüfl keyfinizi korumak için
308, pek çok fonksiyon içeren komple
bir fren sistemi ile donat›ld›:

• ABS fren sistemi, frenleme s›ras›nda
tekerleklerinizin kilitlenmesini
önleyerek size sürüfl hakimiyeti
kazand›r›yor.
• Elektronik fren gücü da¤›t›m sistemi
(REF), özellikle virajl› yollarda frenleme
esnas›nda daha fazla etkinlik için tüm

tekerlekleri teker teker kontrol ediyor.
• Acil fren yard›m sistemi (AFU) de
gerekli durumlarda devreye girerek
fren etkinli¤ini art›r›yor.

ESP (Electronic Stability Program /
Elektronik Denge Program›), bu
3 fonksiyona eklenerek 2 fonksiyon
daha sunuyor:                               

• Antipatinaj sistemi (ASR), frenler ve
motor üzerinde etkili olarak kaygan yol
zeminlerinde arac›n patinaj yapmas›n›
s›n›rland›r›yor.

• Dinamik Denge Kontrolü (CDS),
sürekli olarak direksiyon aç› alg›lay›c›s›
ve savrulma alg›lay›c›s› taraf›ndan
iletilen bilgileri karfl›laflt›rarak, virajda
d›fla veya içe savrulma fliddetini
alg›l›yor.
Bu sistem, fizik kurallar› içerisinde
kalmak flart›yla, 308'in bafllang›ç
yörüngesine dönmesini sa¤l›yor.

Peugeot 308, EuroNCAP taraf›ndan
yap›lan eriflkin araç yolcular› koruyucu
önlem (ADULT OCCUPANT
PROTECTION) testlerinde maksimum
seviyeye ulaflarak 5 y›ld›zla
onurland›r›lmaya hak kazanm›flt›r.
1997 y›l›nda kurulan EuroNCAP

pazarda bulunan araçlar›n güvenli¤ini
testlerle de¤erlendirmeye alan ve
ba¤›ms›z çal›flan bir Avrupa
kurulufludur. Kurulufl, testlerden elde
edilen sonuçlar› “y›ld›zlarla”
kodland›rarak aç›klar. 

Koruyucu öncelikler

ABS AFU ESP

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.



Paçal›k Ön 9603.Q7
Paçal›k Arka 9603.Q9

Çocuk Koltu¤u ‹sofix 9448.15

Arka Cam Perdesi 9659.EH Yan Cam Perdeleri 9659.EG

Paspas Hal› 9663.78

Kap› Eflik Korumas› 9623.C2

Tavan Bagaj› 9617.76 Kayak Tafl›y›c› 9617.78

Sis Far› Kiti 9682.R9

AKSESUARLAR...



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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