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Peugeot je že 210 let zvest francoski proizvodni tradiciji kakovosti in 

inovativnosti. Dandanes PEUGEOT usmerja vso svojo energijo v 

izdelavo vozil z elegantnim dizajnom, ki vožnjo spremenijo v 

stimulacijo za vse čute. Ergonomija, materiali, povezljivost ... Vsaka 

najmanjša podrobnost je bila natančno premišljena, da bi vam lahko 

nudili še bolj intuitivne vozniške izkušnje. Bolj kot karkoli drugega, vam 

želimo nuditi svobodo izbire, kajti ljudje so od nekdaj bili in vedno 

bodo v središču naše pozornosti. 
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ED INSTVENA IZR A Z N OST

PEUGEOT 308 se nam predstavlja v svoji novi modri barvi karoserije Vertigo, ki razkriva 

njegovo drznost, pa tudi izčiščeno in elegantno stilsko zasnovo. Izrazen prednji del,  

na sredini katerega domuje znak leva, razkriva zmogljivost vozila prek novega pokrova 

motornega prostora, ki obdaja vertikalno umeščeno okrasno masko z vzorcem  

šahovnice* in dinamičen odbijač**.

*Serijsko pri izvedenkah GT in GT Pack.  
**Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.
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IZ JEMNO DRZEN

PEUGEOT 308 ima nad prednjima žarometoma Full LED* vdelan svetlobni podpis, ki dodatno poudari njegov temperament  

tako podnevi kot tudi ponoči. Njegovo nadvse elegantno tehnologijo opazimo prek pomičnih smernih kazalcev na diode LED*  

in prednjih meglenk LED*.

*LED: 100 % osvetlitev s svetlobnimi diodami - Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.



9

OBL IKOVNO PREPOZNAVNE Z ADNJ E  LUČ I

Na zadnjem delu pa vas bodo na prvi pogled očarale nemudoma prepoznavne moderne  

luči v obliki treh levjih krempljev, ki so simbol blagovne znamke. 



EDINST VENE VOZNIŠKE IZKUŠNJE  
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OB ILO VZNEMIRJENJA

V notranjosti se prepustite ambientu, ki je do potankosti zasnovan za popestritev vaših občutkov v vožnji.  

Spoznajte čare bolj agilne in instinktivne vožnje, ki vam jih nudi digitalni PEUGEOT i-COCKPIT® s kompaktnim volanom 

v polnem zrnastem usnju, instrumentno ploščo v višini oči in kapacitivnim zaslonom na dotik sijočega videza. 
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NA PRVEM  M ESTU UDOBJ E

Medtem ko udobno sedite na obdajajočih sedežih z dovršeno ergonomsko zasnovo, tako spredaj 

kot tudi zadaj, se prepustite šarmu elegantne in izčiščene notranjosti PEUGEOTA 308, njegovemu 

visokokakovostnemu oblazinjenju in izjemno kakovostni končni obdelavi. 



DIG ITALNOST  NA DOSEGU POG LEDA

Po zaslugi nove digitalne instrumentne plošče v višini oči se vse koristne informacije za vožnjo prikazujejo nad volanom, točno v višini vaših oči.  

Vozniške izkušnje lahko povsem prilagodite svojemu okusu, saj lahko izbirate med šestimi razpoložljivimi načini prikaza, med drugimi tudi tistega,  

ki vam omogoča spremljati navigacijo brez odmika pogleda s cestišča.

14



1 5

POVEZAVA Z  B ISTVENIM I  INFOR M AC IJAM I

Izbrani načrt poti lahko brezskrbno spremljate na kapacitivnem zaslonu na dotik z novim sijočim videzom ali na digitalni instrumentni plošči. S funkcijo 

Mirror Screen* lahko aplikacije, ki so združljive z vašim pametnim telefonom, podvojite neposredno na kapacitivnem zaslonu.

*Mirror Screen omogoča podvojitev aplikacij s pametnega telefona na zaslonu na dotik. Funkcija Mirror Screen deluje prek tehnologije Android Auto (za pametne telefone s sistemom Android), ali Apple CarPlay™ (za 
pametne telefone s sistemom iOs), če ima uporabnik s svojim operaterjem sklenjeno telefonsko naročniško razmerje z internetnim dostopom. Med vožnjo in pri zaustavljenem vozilu, odvisno od primera, delujeta 
izključno ti dve certificirani aplikaciji. Med vožnjo so nekatere funkcije aplikacij izklopljene. Za dotične vsebine, do katerih lahko brezplačno dostopite prek svojega pametnega telefona, je potrebno skleniti naročniško 
razmerje za aplikacijo, enakovredno certificirani aplikaciji Android Auto alil Apple CarPlay™, ki je na voljo proti plačilu. Več informacij najdete na spletni strani PEUGEOT vaše države.
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POP LAVA EMOCIJ

Med vožnjo si privoščite glasbeno spremljavo z visoko kakovostjo reprodukcije natančnega 

in naravnega zvoka iz sistema Hi-Fi Denon* in uživajte v emocijah s paketom opreme Driver 

Sport Pack**, ki bo razveselil ljubitelje dinamične vožnje.

*Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.  
**Serijsko pri izvedenkah GT in GT Pack. 



POMIRJ ENOST  DO KODER  S EŽE  P OG LED

V osrčju elegantne notranjosti se boste med potjo počutili povsem umirjeni pod velikim  

panoramskim strešnim oknom* s senčnikom, ki bo zagotovo razveselil vse potnike.

1 7

*Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.





IZJEMNA UČINKOVITOST 
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S P REMLJAVA ZA POPOLNO BR EZS K R BNOST

PEUGEOT 308 je pridobil vrhunske sisteme za pomoč pri vožnji, kot na primer sistem Active Safety Brake* za samodejno zaviranje v sili,  

opozorilnik na nevarnost naleta ali aktivni sistem za nadzor mrtvega kota**.  

Na dolgih potovanjih lahko izkoristite prednosti vrhunske opreme: sistem za zaznavanje utrujenosti**, odčitavanje prometnih znakov in 

priporočilo o omejitvi hitrosti**, samodejni preklop dolgih/zasenčenih luči**, prilagodljivi tempomat** in pa tudi aktivni opozorilnik na nenamerno 

menjavo voznega pasu** ... 

*Samodejno zaviranje v sili je na voljo serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
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VGR AJENA BREZSKRBNOST

Izvajanje manevrov med uvozom in izvozom iz parkirnega mesta bo postalo še bolj varno po zaslugi sistema Visiopark 1*, ki omogoča prikaz 

bližnje okolice vozila na kapacitivnem zaslonu na dotik s pomočjo zaznaval in video kamere 180°, ki je nameščena na prtljažnih vratih.  

Poleg tega vam sistem Park Assist* ponuja aktivno pomoč pri parkiranju: s pomočjo ultrazvočnih zaznaval zazna parkirno mesto, ki ustreza ga-

baritnim meram vozila in nato krmili volan, da vozilo parkira na to mesto. 

*Za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.



UČ INKOVITOST   
KOT  PRAVILO VEDENJA

Glede na to, da je možno zares prave užitke v vožnji doživeti izključno ob 

nadzorovanem krmiljenju, se PEUGEOT 308 ponaša z visoko stopnjo  

tehnološke dovršenosti za zgledno lego na cesti. Podvozje je prilagojeno 

posameznim družinam dizelskih motorjev BlueHDi in bencinskih motorjev 

PureTech, da zagotovijo optimalno učinkovitost in udobnost. S paketom 

Driver Sport Pack* pa vozilo pridobi nekoliko drugačne nastavitve za še 

bolj športno intenzivne občutke v vožnji.

*Paket za športno vožnjo. Serijsko pri izvedenkah GT in GT Pack in ni na voljo pri ostalih izvedenkah.
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UČ INKOVIT I  MOTORJ I

PEUGEOT 308 je lahko opremljen z bencinskimi motorji PureTech ali dizelskimi motorji BlueHDi zadnje generacije znamke Peugeot, ki zagotavljajo  

najvišjo raven zmogljivosti in izjemno udobje v vožnji.
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SAMODEJNI  MENJALNIK  EAT8

Samodejni menjalnik EAT8*, ki je tako varčen kot ročni menjalnik, zagotavlja hitro in tekoče prestavljanje po zaslugi novega 

električno impulznega spreminjanja prestav Shift and Park by wire** in obvolanskih prestavnih ročic.

*Efficient Automatic Transmission 8: 8-stopenjski samodejni menjalnik. 
**Prestavna ročica z električnim krmiljenjem 





INDIVIDUALIZACIJA  PODOBE 
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Z A Š Č I T A

Z AVAR UJTE  B IS T VEN O

Odločite se za vzdržljive preproge po meri z ekskluzivno stilsko zasnovo, ki vam 

zagotavljajo optimalno zaščito originalnih materialov vašega  vozila 

PEUGEOT 308. Zahvaljujoč njihovi vzdržljivi zasnovi in obliki, ki se povsem 

natančno prilega podu, imate vse, kar potrebujete za na pot.

Spoznajte še številno PEUGEOT opremo, ki bo zaščitila tako notranjost kot tudi 

zunanjost vašega vozila in dolgotrajno zavarovala njegovo lepoto.

1. Komplet preprog iz žameta
2. Komplet preprog iz iglanega tekstila
3. Komplet gumijastih preprog
4. Ščitnik za prag prtljažnika iz nerjavnega jekla
5. Komplet zadnjih okrasnih zavesic
6. Zaščitno pregrinjalo za parkiranje v zaprtih     prostorih
7. Stranske zaščitne letvice kromanega videza
8. Sedežne prevleke «Vénus»
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P R I P O M O Č K I  Z A  P R E V O Z

R A Z Š I R ITE  SVOJ E  M OŽN OS TI

Odpravite se na pot brez vsakršnih omejitev s prečnimi strešnimi prtljažnimi drogovi, na 

katerih lahko prevažate čisto vse po zaslugi dodatnih pritrdilnih elementov.

S strešnimi kovčki, nosilci za kolo in prtljažniki za smuči v vašem prostem času ne bo več 

nobenih omejitev.

Pridobljen imajo atest City Crash Test, uspešno pa so prestali tudi najstrožje teste 

vzdržljivosti in v vetrovniku, s čimer vam zagotavljajo odlično pritrditev in varnost. S pestrim 

izborom opreme si zagotovite si še več možnosti in uresničite vse svoje želje po avanturah.

1. Nosilec za smuči na strešnih prtljažnih drogovih
2. Aluminijast nosilec za kolesa na strešnih prtljažnih drogovih
3. Vlečna kljuka s priključkom, snemljivim brez dodatnega orodja
4. Vlečna kljuka z dolgim vratom
5. Prečni strešni prtljažni drogovi
6. Strešni kovček, dolg (420 litrov)
7. Nosilec za kolesa na vlečni kljuki
8. Strešni prtljažni drogovi na vzdolžnih strešnih drogovih
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U D O B J E

P O VA Š I  M ER I

zaslugi senčnikov za bočna stekla ali zadnje steklo, ki se idealno prilegajo 

obliki steklenih površin in potnikom zagotavljajo popolno zaščito. 

Polepšajte notranjost vozila, naj postane še bolj praktična in udobna s 

posebej oblikovano dodatno opremo, da boste na potovanjih še bolj 

uživali.

1. Bralna lučka LED
2. Obešalnik na vzglavniku

3. Senčnik za zadnje steklo (petvratna limuzina)
4. Senčniki za stranska stekla (SW)

5. Usmerniki zraka
6. Pepelnik z obrobo iz brušenega aluminija

7. Prenosni osvežilec zraka
8. Prenosna hladilna torba (21 litrov)

Izboljšajte kakovost potovanj z vašim  vozilom PEUGEOT 308 po 



NATANČNA IZDELAVA PODROBNOST I  
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Čisto nič ni prepuščeno naključju ... Od izbire materialov do barve  

okrasnih šivov, vsako oblazinjenje se ponaša z visokokakovostno  

izdelavo podrobnosti.

1. Tkanina MECO 
2. TEP/tkanina Oxford Mistral 
3. NAPA usnje Club v črni Mistral** 
4. TEP/tkanina Oxford Mistral/rdeče barve z rdečimi okrasnimi šivi 
5. NAPA usnje Club v črni Mistral z rdečimi okrasnimi šivi** 
6. TEP/ALCANTARA® v črni Mistral z rdečimi okrasnimi šivi 

* Na voljo serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**Usnje in drugi materiali: več podrobnosti o usnjenem oblazinjenju poiščite 
v tehničnih podatkih, ki so vam na razpolago v prodajnem mestu ali na 
spletnem mestu: www.peugeot.si 
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16-palčno aluminijasto 
platišče JADE z diamantno 

obdelavo 
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bela Banquise**

PR ILAGAJA SE  VAŠ IM  POT R EBAM

Izbirate lahko med sedmimi najbolj elegantnimi barvami*,  

s katerimi se bo vozilo ujemalo z vašim stilom.

P IKA  NA i

*Za doplačilo, serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke. 
**Serijsko. 

*Za doplačilo, serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

Če želite dodatno izpiliti videz svojega vozila, lahko izberete 

eno izmed petih posebej elegantnih platišč*.

16-palčno aluminijasto platišče 
QUARTZ
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siva Artense

siva Platinium*biserno bela

črna Perla Nera

rdeča Ultimate

16-palčno aluminijasto 
platišče ZIRCON

16-palčno aluminijasto 
platišče ZIRCON z diamantno 

obdelavo

18-palčno aluminijasto platišče 
BLACK SAPHIR z diamantno obde-
lavo z lakiranim slojem Black Mist

18-palčno aluminijasto platišče 
DIAMANT z diamantno  

obdelavo

17-palčno aluminijasto 
platišče RUBIS z diamantno 

obdelavo

modra Vertigo

*Za doplačilo, serijsko ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.







www.peugeot.si

Izvedba in izdaja: Altavia Paris, 10 rue Blanqui Saint-Ouen, 93400 France 
Automobiles Peugeot 552 144 503 R.C.S. Nanterre 

PRIPOROČA




