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HATÁROZOTT  KARAKTER

4 5

MAGASRA  TE TT  MÉ RCE

Az új PEUGEOT 308 vonalvezetése vagány, mégis nemes és elegáns stílusról árulkodik. 
Mostantól még kifejezőbb orr-részének középpontjába került az oroszlánembléma,  
a megújult modell erejéről pedig egy függőleges vonalú, sakktáblaszerű* hűtőráccsal 
fémjelzett motorháztető, valamint egy új, dinamikusabb lökhárító** gondoskodik.

Az új PEUGEOT 308 határozott stílusát még inkább kiemelik az éjjel-nappal világító, 
jellegzetes full LED* fényszórók. Eleganciájukat a futófényként felvillanó LED-es  
irányjelzők* és a LED-es ködfényszórók* fokozzák még tovább.

A képen GT felszereltségű modell látható.
* a GT Line és GT változaton szériafelszerelés
** Allure esetén extra tartozék, GT és GT Line esetén széria * GT és GT Line esetén széria, Allure felszereltség esetén opció



AZ ÉRZÉKEK B IRODALMA A  L É N Y E G A  RÉ SZ L E TE KBE N REJL IK

Az utastérben helyet foglalva merüljön el kedvére a PEUGEOT i-Cockpit® jól átgondolt,  
sajátos világában. Fedezze fel a megszokottnál agilisabb és ösztönösebb vezetés örömeit  
a kompakt kormánykerék, a szemmagasságban elhelyezett műszercsoport és az új, kapacitív 
típusú érintőképernyő* segítségével.

Engedjen az új PEUGEOT 308 kifinomult, mégis letisztult belső tere csábításának.  
Élvezze gondosan megválogatott anyagait és minőségi dizájnját: a felső kategóriás kárpitokat,  
a puha színbőr borítású kormánykereket* és a többi, maximális műgonddal kidolgozott  
részletet. 

* változattól függően széria * változattól függően széria6 7



A K ÉNYELEM A  LEGJOBB UTASTÁR S VÉ GTE L E N  D E RŰ

Az új PEUGEOT 308 fedélzetén minden eddiginél nagyobb élmény lesz az utazás:  
a kellemes anyagokkal borított, ergonomikus kialakítású ülések ölelésében az elöl és a hátul  
utazók is maximális kényelemre számíthatnak.

Ebbe az elegáns utastérbe végtelenül derűs nyugalom árad a hatalmas panoráma  
napfénytetőn* át, a túl erős napsugaraknak azonban egy elhúzható árnyékoló bármikor  
megálljt parancsolhat.

* változattól függően rendelhető extra felszerelés8 9



ÚJ  PEUGEOT 308 SW



ÚTR A FEL ! MÉ G KA RA KTE RE SE BB ME GJE L E N É S

Sportosan elegáns, nyúlánk vonalaival az új PEUGEOT 308 SW első pillanattól utazásra csábít.
A tekintélyes méretek és a formavilág egyértelműen jelzik, hogy igazi utazóautóval van dolgunk.  

A megújult, erőt sugárzó orr-rész a közepén elhelyezkedő oroszlánnal, a markáns élekkel rajzolt motorháztető  
és a sakktáblát* imitáló, függőleges hűtőrács tekintélyt parancsoló megjelenést biztosít az autónak.

* a GT Line és GT változaton szériafelszerelés

Az elegáns megjelenéshez és az egyedi stílushoz az éjjel-nappal világító, elegáns  
első és hátsó full LED-es lámpák* is hozzátartoznak. A dinamikus új lökhárító futófényként  

felvillanó LED-es irányjelzőket* és LED-es ködfényszórókat* foglal magában.

* LED: a GT Line és GT változaton széria-, Allure kiviteli szinten extra felszerelés 1312



MA RADANDÓ BENYOMÁSOK MAXIMÁ L IS  KÉ N Y E L E M

A Peugeot 308 SW-nek minden apró részlete inspiráló. Az utastérben az érzékekre kihegyezett 
PEUGEOT i-Cockpit® vezetőhely várja. A kisméretű kormány fürgébb viselkedést, a magasra  
helyezett műszeregység kényelmesebb vezetést, a kapacitív típusú új érintőképernyő* pedig  
még ösztönösebb használatot tesz lehetővé.

Az anyagválasztás és a kényelmi kialakítás terén egyaránt modern és igényes ülések  
az új Peugeot 308 SW vezetőjét és utasait egyformán kényeztetik. Sportosabb kivitel esetén  
piros díszvarrással* szegélyezett felső kategóriás üléskárpitokat, színbőr borítású kormányt* 
és alumínium kiegészítőket* találunk.

* változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés * változattól függően széria14 15



SZABAD ON VAR IÁLH ATÓ

Az új PEUGEOT 308 SW hívogatóan tágas utastere a mindennapos szükségletek  
és szabadidős tevékenységek támasztotta igények szerint variálható. A nagy csomagtartóban  
a „Magic Flat” üléspad lehajtásával sík padlófelület és optimális raktérfogat áll rendelkezésre.  

Az alacsony csomagtérküszöbnek köszönhetően a bepakolás is gyerekjáték.

IN TE N Z ÍV  É L MÉ N Y E K

A nagy üvegfelületeken és a sötétítővel felszerelt, látványos panoráma üvegtetőn* keresztül 
lenyűgöző látvány tárul az utasok szeme elé. És hogy teljes legyen az élvezet,  

a Denon* hificsomag hamisítatlan hifihangzásról gondoskodik.

* Változattól függően extra vagy nem rendelhető felszerelés.16 17



Á RA D Ó É RZ E L ME K

A Denon hificsomag* precíz és természetes hangzása igényes zenei környezetet biztosít,  
a  Driver Sport csomag** pedig a vezetés szerelmeseinek nyújt feledhetetlen élményeket.

MINDI G  K ÉP BEN LESZ

A magasra, közvetlenül a műszeregység és a kormány közelében elhelyezett, jól látható és könnyen elérhető érintőképernyő segítségével  
gyerekjáték a beépített TomTom* 3D navigáció kezelése. A navigáció a fontosabb épületek 3 dimenziós megjelenítésével és felhasználóbarát  

szolgáltatásaival segíti a navigálást. A Mirror Screen funkció jóvoltából okostelefonja Android Auto**, Apple CarplayTM**  
vagy MirrorLink®** technológiával kompatibilis alkalmazásait közvetlenül is meg tudja jeleníteni az érintőképernyőn.

* felszereltségtől függően opció
** Kizárólag az Android Auto®, Apple Carplay™ vagy MirrorLink® protokollal kompatibilis alkalmazások esetén, helyzettől függően álló vagy mozgó gépjárműben. Menet közben az érintett  

alkalmazások egyes funkciói letiltásra kerülnek. Az okostelefonon ingyenesen elérhető tartalmak egy része csak egy hasonló, Android Auto®-, Apple Carplay™- vagy MirrorLink®-kompatibilis  
alkalmazásra való előfizetés esetén elérhető. A Mirror Screen funkció Android Auto® (androidos telefonok), Apple Carplay™ (iOs rendszerű telefonok) vagy MirrorLink® (MirrorLink® technológiával  

kompatibilis androidos telefonok) technológiával működik. Minden esetben internet-hozzáférést is biztosító telefon-előfizetésre van szükség.
* változattól függően extra vagy nem rendelhető felszerelés

 ** változattól függően széria-, extra felszerelés18 19



TELJES  B IZTONSÁG BAN

Hosszabb utakon is hasznára lesznek a csúcstechnológiás felszerelések:  
a fáradtságérzékelő rendszer, a táblaolvasó rendszer sebességajánlással*, a távolságifény-asszisztens*,  

az adaptív sebességszabályozó*, valamint az aktív sávtartó asszisztens*.

* változattól függően széria-, extra felszerelés

N Y U GODT L É L E KKE L

A hatékony vezetéstámogató rendszerek* közül az ütközésveszély-jelző (Distance Alert) funkcióval* rendelkező  
automatikus vészfék (Active Safety Brake), az aktív holttérfigyelő funkció*, a 180 fokos tolatókamera*  

és a Park Assist* funkció érdemel külön említést.

* változattól függően extra vagy nem rendelhető felszerelés20 21



FÓKUSZBAN  
A  HATÉKONYSÁG

Mivel a vezetés öröméről csak megfelelő kontroll mellett van értelme 
beszélni, az új PEUGEOT 308 modellben számos technológiai megoldás 

segít megőrizni a gépjármű feletti uralmat. Az optimális hatékonyság  
és kényelem érdekében a felfüggesztés például mindig az adott  

(BlueHDi vagy PureTech) motorhoz igazodik. A Driver Sport csomag*  
kifejezetten élvezetes vezetési élményt nyújt.

* változattól függően széria-, extra vagy nem rendelhető felszerelés 23



PURETEC H  BENZ INM OTOR OK

A többszörös Év Motorja díjnyertes PureTech motorcsalád a legkorszerűbb technológiákat vonultatja fel a takarékos és élvezetes vezetés  
szolgálatában. A direkt befecskendezésű 110 és 130 LE teljesítményű, turbófeltöltős motorok maximális nyomatékuk 90%-át már 1200-as  

fordulattól leadják, így rendkívül rugalmas, kényelmes vezetést garantálnak. A belső súrlódások csökkentése, a rendkívül hatékony  
hűtési rendszer és a könnyű építés teszik rendkívül hatékonnyá ezeket a motorokat. A 130 LE-s változat elérhető a roppant kifinomult  

EAT6 automata váltóval is, mely gyors működésével lenyűgöző vezetési élményt garantál.

BLU E HD I  D ÍZ E L MOTOROK

A Peugeot több mint ötven éve fejleszt dízelmotorokat, melyek tartósságukról, finom működésükről és takarékosságukról váltak ismertté.  
A Peugeot elsőként alkalmazott dízel-részecskeszűrőt (FAP), hogy dízelmotorjainak koromkibocsátását minimalizálja. A legújabb BlueHDi  

motorok a korszerű kipufogógáz-utókezelésnek köszönhetően megfelelnek a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is úgy,  
hogy közben kimagasló vezetési élményt kínálnak. A 120 LE-s 1.6 BlueHDi motor elérhető EAT6 automata váltóval is.  

Valamennyi BlueHDi változatot ellátták Stop&Start rendszerrel, mely tovább csökkenti a városi fogyasztást és károsanyag-kibocsátást.

24 25



BLUEHDI  180  S &S  EAT8  M OTOR A Z  ÚJ  E AT8  AU TOMATA  VÁ LTÓ

A sportos szellemiséget megtestesítő új PEUGEOT 308 GT-t az exkluzív új BlueHDi 180 S&S* motor hajtja,  
amelyhez immár egy nyolcfokozatú EAT8 automata váltó kapcsolódik.

A manuális váltókhoz hasonló fogyasztású, új EAT8* automata sebességváltó gyors és zökkenőmentes  
átmeneteket tesz lehetővé az új Shift and Park by wire** elektromos váltásvezérlés,  

valamint a kormányon elhelyezett fülek segítségével.

* Az európai típus-jóváhagyási eljárásnak megfelelően.
A fogyasztási és emissziós adatokat lásd a műszaki adattáblázatban.

* EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): 2017 végétől a GT változathoz rendelkezésre álló új, nyolcfokozatú automata sebességváltó
** elektromos sebességváltó-vezérlés26 27



A LÉNYEG A  RÉSZLETEKBEN R EJ L IK

A tervezők semmit nem bíztak a véletlenre... Az alapanyagoktól  
a díszöltések színéig mindent gondosan megválogattak, így az összes  
üléshuzat igényes választásnak bizonyul.

1. Fekete Mistral szövet (széria Access esetén)
2. Fekete Mistral szövet díszvarrással (széria Active esetén)
3. Fekete Oxford bőr-szövet (széria Allure, opció Active esetén)
4. Szürke Galdo bőr-szövet (széria Allure, opció Active esetén)
5. Fekete Nappa bőr (opció Allure esetén)
6. Szürke Nappa bőr (opció Allure esetén)
7. Fekete bőr-szövet piros díszvarrással (széria GT Line esetén)
8. Fekete Nappa bőr piros díszvarrással (opció GT és GT Line esetén)
9. Fekete bőr-alcantara piros díszvarrással (széria GT, opció GT Line esetén)

A bőrkárpitozásról a kereskedésekben, illetve  
a www.peugeot.hu webcímen megtekinthető  
műszaki adatlapon talál további részleteket.
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Szürke Artense*Blanc Banquise* Kék Encre*

Szürke Platinium*Bézs Pyrite*Szürke Hurricane*

Fehér Nacré*

Kék Magnetic*

Fekete Perla Nera*

Piros Ultimate*

A VÉGSŐ ECSETVONÁSOK

A színpalettán szereplő 10 finom árnyalat* között mindenki 
megtalálja a saját stílusának leginkább megfelelőt: 
• normál fényezéssel: Banquise fehér, Hurricane szürke
•  metálfényezéssel: Encre kék, Pyrite bézs, Artense szürke,  

Platinium szürke, Perla Nera fekete, Magnetic kék
• gyöngyházfénnyel: Nacre fehér
• háromrétegű színes lakkfénnyel: Ultimate piros

ÉS  AZ  UTOLSÓ S IM ÍTÁSOK…

* változattól függően széria-, extra vagy nem rendelhető felszerelés

* változattól függően széria-, extra vagy nem rendelhető felszerelés

Ha méltó módon szeretnék megkoronázni új autójukat,  
elegáns dísztárcsáink* és keréktárcsáink* gazdag kínálatából 
válogathatnak.

QUARTZ 16"  
alumínium keréktárcsa

CORAIL 16"  
dísztárcsa

AMBRE 15" ZYRCON 16"  
alumínium keréktárcsa

JADE 16"  
gyémántfényű  

alumínium keréktárcsa

BLACK SAPHIR 18"  
gyémántfényű  

alumínium keréktárcsa

DIAMANT 18"  
gyémántfényű  

alumínium keréktárcsa

RUBIS 17"  
gyémántfényű  

alumínium keréktárcsa
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Új 308 5 ajtós és SW 1.2 PureTech 110 1.2 PureTech 130 1.2 PureTech 130 EAT6 1.6 BlueHDi 100 1.6 BlueHDi 120 1.6 BlueHDi 120 EAT6 2.0 BlueHDi 150 2.0 BlueHDi 150 EAT6 2.0 BlueHDi 180 EAT6 
MOTOR
Hengerűrtartalom (cm3) 1199 1199 1199 1560 1560 1560 1997 1997 1997
Hengerek száma 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Maximális teljesítmény (kW/LE) 81 / 110 96 / 130 96 / 130 73 / 100 88 / 120 88 / 120 110 / 150 110 / 150 133 / 180
Fordulat/perc 5500 5500 5500 3750 3500 3500 3750 3750 3750
Maximális nyomaték/overboost1 (Nm) 205 230 230 254 300 300 370 370 400
Fordulat/perc 1500 1750 1750 1750 1750 1750 2000 2000 2000
Szelepek száma 12 12 12 8 8 8 16 16 16
Stop&Start rendszer × × × × × × × × ×
Környezetvédelmi besorolás (a nyomdába adás időpontjában) EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6
SEBESSÉGVÁLTÓ
5 fokozatú, manuális × – – × – – – – –
6 fokozatú, manuális – × – – × × × – –
6 fokozató automata – – × – – – – × –
8 fokozató automata – – – – – – – – ×
GUMIABRONCSOK

Méret (felszereltségtől függően)
195/65 R15 H (Access) 205/55 R16 V (Access opció, Active opció vagy széria, Allure széria),  

225/45 R17 V (opció Active és Allure), 225/40 R18 W (GT, opció Allure), 235/35R19 W 91Y (GTI) 
FUTÓMŰ
Elöl Pseudo-McPherson felfüggesztés, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd
Hátul független kerékfelfüggesztés, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, hosszlengőkarok
FÉK
Elöl hűtött tárcsa
Hátul tárcsa
MÉRETEK – BL / SW (MM) 
Hosszúság 4253 / 4585
Szélesség kilincsek között (behajtott tükrökkel/kihajtott tükrökkel) 1804 (1863 / 2043)
Magasság 1457 / 1471
Tengelytáv 2620 / 2730
Első túlnyúlás 863
Hátsó túlnyúlás 770 / 992
Nyomtáv elöl 1559
Nyomtáv hátul 1553
TÖMEG – BL / SW (kg)
Saját tömeg (üzemanyaggal feltöltve) 1080 / 1190 1090 / 1190 1150 / 1200 1160 / 1200 1180 / 1295 1185 / 1300 1290 / 1315 1310 / 1420 1320 / 1425
Menetkész tömeg 1155 / 1265 1165 / 1265 1225 / 1275 1235 / 1275 1255 / 1370 1260 / 1375 1365 / 1390 1385 / 1495 1395 / 1500
Megengedett össztömeg 1720 / 1825 1750 / 1840 1770 / 1855 1780 / 1880 1805 / 1900 1810 / 1870 1870 / 1970 1900 / 2000 1930 / 2020
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval (tehermegosztással) 1200 / 1100 1300 / 1200 1200 / 1100 1300 / 1200 1400 / 1300 1400 / 1300 1600 / 1500 1500 / 1400 1600 / 1600
Össz. engedélyezett gurulótömeg 2920 / 2925 3041 / 3040 2970 / 2955 3080 / 3080 3205 / 3200 3210 / 3170 3465 / 3460 3500 / 3400 3520 / 3620
KAPACITÁS – BL
Üzemanyagtartály (liter) 53 liter (Access és Business 1.6 BlueHDi 100 motorok esetén 45 liter)
Csomagtartó-térfogat kalaptartó alatt/ülések lehajtásával tetőig 
(VDA/víztérfogat, dm3) 420 / 4702

Csomagtartó-térfogat tetőig pakolva (VDA/víztérfogat, dm3) 454 / 5012

Csomagtartó-térfogat lehajtott ülésekkel, tetőig pakolva  
(VDA/víztérfogat, dm3) 1228 / 13092

KAPACITÁS – SW
Üzemanyagtartály (liter) 53 liter (Access és Business 1.6 BlueHDi 100 motor esetén 45 liter)
Csomagtartó térfogat kalaptartó alatt (VDA/víztérfogat, dm3) 610 / 6603

Csomagtartó térfogat tetőig pakolva (VDA/víztérfogat, dm3) 740 / 8103

Csomagtartó térfogat lehajtott ülésekkel, tetőig pakolva  
(VDA/víztérfogat, dm3) 1660 / 17753

MENETTELJESÍTMÉNY – BL/SW
Maximális sebesség (km/h) 188 207 / 205 200 / 198 186 / 184 196 / 195 193 / 190 218 / 215 214 / 212 225 / 223

Gyorsulás  
(s, csak vezetővel)

– 0-ról 100 km/h-ra 11,1 / 11,6 9,6 / 10,0 9,9 / 10,1 11,3 / 11,8 9,6 / 9,9 9,5 / 9,9 8,6 / 8,9 8,6 / 8,9 8,2 / 8,4
– 1000 m álló helyzetből 32,3 / 32,8 30,7 / 31,2 31,1 / 31,2 32,9 / 33,3 32,9 / 33,5 30,9 / 31,3 29,5 / 29,9 29,7 / 30,1 28,9 / 29,2

FOGYASZTÁS (l/100 km)4

– városi 6,6 / 6,6 6,6 / 6,7 6,4 4,3 4,5 / 4,5 4,1 / 4,4 4,4 4,6 / 4,9 5,2 / 5,1
– városon kívül 4,1 / 4,3 4,2 / 4,4 4,2 3,2 3,2 / 3,3 3,5 / 3,6 3,4 3,6 / 3,7 4,0 / 4,2
– vegyes 5 /5,1 5,1 / 5,3 5,0 3,6 3,7 / 3,8 3,7 / 3,9 3,7 4,0 / 4,2 4,4 / 4,6
– CO2 (g/km, vegyes) 113 / 115 114 / 117 112 94 96 / 99 98 / 102 97 105 / 109 116 / 120

 1 Átmenetileg megnövelhető nyomaték
 2 Teljes értékű pótkerék rendelése esetén a csomagtér szabvány szerinti térfogata 85 literrel kisebb lesz. 
 3 Defektjavító készlettel. Szükségpótkerék esetén a csomagtartó térfogata 47 literrel kisebb, mivel a padló alatti rekesz mérete csökken.
 4 Széria kerékmérettel és ultra alacsony gördülési ellenállású gumikkal mért értékek. Más abroncstípus vagy gumiméret esetén az értékek változhatnak.

A fenti táblázat a valamennyi gyártóra vonatkozó, hatályos EU szabályozásnak megfelelően homologizált értékeket tartalmazza. Ezek az értékek az autótípusok összehasonlítására szolgálnak és segítenek a megfelelő gépjármű  
kiválasztásában. A fogyasztási adatok meghatározása szigorúan szabályozott körülmények között történik (terhelés, hőmérséklet, próbapad paraméterei, stb.) kifejezetten nyugodt vezetést szimulálva. A valódi vezetési körülmények,  
a vezetési stílus, a guminyomás, a kiegészítők használata (pl. tetőtartó), a fokozott klíma vagy fűtéshasználat és a gépjármű műszaki állapota egyaránt hatással lehetnek a valós fogyasztásra! A menetteljesítmények, az emissziós  
és fogyasztási adatok a műszaki fejlesztés függvényében változhatnak.

homologizáció alatt



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

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2017. október 16. napján érvényes adatok. A képeken bemutatott 
gépjárművek felszereltsége széria vagy opció, változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és 
kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a 
bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül 
közzéteszi a www.peugeot.hu<http://www.peugeot.hu> internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a 
színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak 
vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag 
az Automobiles Peugeot előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2017. október 16.

(1) A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot Szerviz- és garanciafüzetben találhatja meg. A P Automobil Import Kft. a változtatás jogát fenntartja.

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

Peugeot Garancia(1)

A szerződéses garancia 2 évre szól  
a Peugeot járművek esetében, kilométer-
korlátozás nélkül. Az átrozsdásodás elleni 
garancia személygépjárműveknél 12 évre,  
tehergépjárműveknél 5 évre szól. 
A PSA, a termékek megbízható, tartós 
működése érdekében, az 1,2 EB Turbo és 
1,6 EP Turbo motorokkal szerelt járművek 
esetén az alábbi karbantartási 
intervallumokat írja elő: 
A jelzett típusú motorokkal szerelt 
járműveket minden esetben az európai 
fokozott igénybevételre vonatkozó 
karbantartási intervallum (eltelt idő vagy 
megtett kilométer) alapján kell kezelni:
•  1,2 EB Turbo esetén: 15.000 km vagy 1 év 

futásteljesítményenkénti karbantartás
•  1,6 EP Turbo esetén: 20.000 km vagy 1 év 

futásteljesítményenkénti karbantartás

Amennyiben az előírt szervizintervallumot 
elmulasztja, úgy a mulasztással okozott 
műszaki meghibásodok esetén a gépkocsi 
elveszti a garanciát a mulasztás miatt 
meghibásodott alkatrészek tekintetében. 
Természetesen a fokozott igénybevétel 
önmagában, valamint a fokozott 

igénybevételű használatra vonatkozó 
karbantartási periódusok elmulasztása 
önmagában nem befolyásolja a gépjármű 
jótállását. Így a garancia változatlanul 
megmarad azon meghibásodások 
esetében, amelyek nem az előírt 
szervizintervallumok elmulasztása 
következményeként merülnek fel.
A karbantartásról és a garanciáról  
a www.peugeot.hu oldalon a Peugeot 
részletes tájékoztatást nyújt Önnek.  
Így részletes információt talál arra 
vonatkozóan, hogy mi is a fokozott 
igénybevétel, és ennek esetén milyen 
szükséges intervallumonként javasolt a 
Peugeot gépjárművét szervizeltetni, 
illetőleg milyen műszaki 
következményekkel járhat, amennyiben  
a tájékoztatóban javasolt 
szervizintervallumokat nem tartja be.

Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal  
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak 
kívánunk kedvezni. Minél idősebb  
Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb 
karbantartási munkadíjat, tartozék- és  
alkatrész kedvezményt biztosítunk  

Önnek márkaszervizeinkben. Tehát Ön 
annál kevesebbet fizet, minél idősebb 
Peugeot-val jár! Részletek és regisztráció 
weboldalunkon: www.peugeot.hu/fonix.

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában, 
a hét minden napján igénybe veheti a 
Peugeot Assistance szolgáltatásait. 

Ha útközben váratlanul műszaki 
meghibásodást észlel, kérjük, hívja  
az alábbi zöldszámot (csak Magyarország 
területéről, illetve magyar 
telefonszolgáltatótól indított hívás esetén): 
06 80 44 24 24
A szolgáltatás területi hatály szerint 
külföldön is igénybe vehető a következő 
telefonszámon: 00 36 1 411 07 24
A területi hatályt és a részleteket  
a Peugeot Szerviz- és Garancia füzetben 
találhatja meg.

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban  
a Peugeot-szabványok szigorú  
előírásainak betartásával dolgoznak.  
Ezek a szabványok kizárólag a Peugeot 

által tesztelt és engedélyezett kiváló 
minőségű eredeti alkatrészek beépítését 
engedélyezik, valamint szigorú technikai 
felkészültséget és magas szintű műszaki 
szaktudást követelnek meg a márkaszerviz 
dolgozóitól.

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

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!
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Letisztult, divatos, testhez álló...
Az új PEUGEOT 308 egyedi stílusa  
az Ön életformájának megfelelő  
felszerelések és tartozékok széles skálájában jut kifejezésre.

1. Parkolássegítő és riasztó
2. Keresztirányú acél tetőcsomagtartó rudak
3. Csomagtértálca
4. Hurkolt padlószőnyegkészlet
5. Üléshuzatok 

A teljes tartozékkínálat letölthető a http://www.peugeot.hu/tartozek-katalogusok.html oldalról.
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Bélyegző helye

www.peugeot.hu

Nyomdai gondozás: Pixelgraf 
MARK/DPS-308 – 2017_11


