PEUGEOT 308

UNBORING THE FUTURE

קבלו אותו
נועז ומעודן ,פיג'ו  308נכנס למימד חדש .עיצוב מלוטש המשדר דינמיות בולטת.
הקימורים הספורטיביים שלו ,מייצרים צורה מחודדת וחדשנית.

כשמדובר בעיצוב ,ההישגים הגדולים ביותר נולדים מפשטות ,וכבר מהשרטוטים הראשונים ,ניתן להבחין שעיצוב
הוא המוטיב הראשי ביצירת פיג'ו  .308זה רכב קומפקטי שפורץ את גבולות המרחב ולוכד את העין .הוא אלגנטי,
בעל קווים חלקים המבטאים אישיות חזקה .הטכנולוגיה שופרה הודות לתשומת לב קפדנית לכל פרט .הוא מבטיח
תחושה של אחדות בין הנהג לרכב .פיג'ו  308הוא רכב שאפתני ברמה הגבוהה ביותר ,המתוכנן להסעיר אותך.

מפרט טכני

 1.2Tאוט׳
בנזין
1,199

1.6Tאוט'
בנזין
1,598

נפח מנוע
מגדש טורבו
4
3
מספר בוכנות
16
12
מספר שסתומים
5,550/225
5,500/130
הספק מירבי כ"ס/סל"ד
מנוע
1,900/30.6
1,750/23.4
מומנט מירבי קג"מ/סל"ד
בנזין
בנזין
סוג מנוע
מערכת STOP & START
הזרקת מסילה משותפת ()COMMON RAIL
מיכל אוריאה
תיבת הילוכים אוטומטית עם  8הילוכים קדמיים AISIN
הגה כוח משתנה בתאם למהירות הנסיעה והמאמץ המופעל על ההגה
היגוי
10.4
קוטר סיבוב בין מדרכות (מ׳)
לפנים :גלגלים נפרדים דמוי מק-פרסון ,קפיצים לוליינים בולמי זעזועים טלסקופיים
מתלים
מאחור :זרועות עוקבות מקושרות בקורה מתפתלת ומוט מייצב ,בולמי זעזועים טלסקופיים
בלמים קידמיים :דיסקים מאווררים
בלמים
בלמים אחוריים :דיסקים
4.253
אורך כללי
1.804
רוחב כללי
מידות (מ׳)
1.472
גובה כללי
2.620
מרחק בין סרנים
1,279
1,205
משקל עצמי מינימום CEE
משקל ק״ג
1,815
1,770
משקל כללי מורשה
1,400
1,200
כושר גרירה נגרר עם בלמים
635
570
מירבי ק״ג נגרר ללא בלמים
53
מיכל דלק
נפח (ל׳)
470
תא מטען (מושבים אחוריים במצב רגיל)
1,309
תא מטען (מושבים אחוריים במצב מקופל)
235
205
מהירות מירבית בקמ״ש
ביצועים
7.4
9.8
(לפי נתוני היצרן תאוצה מ־ 0ל־ 100קמ״ש (בשניות)
לנהג יחיד)
27.1
31.2
תאוצה מ־ 0ל־ 1000מטר (בשניות)
צמיגים
225/40R18
225/45R17
13.7
17.9
במסלול נסיעה עירוני
תצרוכת
20.8
24.4
דלק במסלול נסיעה בינעירוני
(ק״מ לליטר)
17.5
21.7
במסלול נסיעה משולב
נתוני תצרוכת הדלק המופיעים בפרסום זה הינם כפי שהתקבלו מן היצרן ,על פי בדיקה בתנאי מעבדה לפי התקן האירופי.
 CE/715/2007*2017/1347תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה ,תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מן האמור בפרסום זה

תיבת  8הילוכים אוטומטית מבית Aisin

גג זכוכית פנורמי קבוע עם וילון חשמלי

*מידות במ"מ

פנסים ראשיים "*"Full Led Technology
*בדגמי GT

עומד בקצב שלך
פיג'ו  308מגיע עם שני מנועי טורבו בנזין מתקדמים .הראשון ,בנפח  1.2ל' טורבו בעל  3צילינדרים ,מספק
 130כ"ס ו 23.4-קג"מ ,מציע חיסכון בדלק ,פליטת מזהמים נמוכה לצד כוח זמין .הגרסה הבכירה ,ה ,GT-מוצעת עם
מנוע  1.6ל' טורבו המציע הספק גבוה במיוחד של  225כ"ס לצד מומנט של  30.6קג"מ ליצירת מכונית חזקה במיוחד
לחובבי הנהיגה עם נתון תאוצה ל 100-קמ"ש של  7.4שניות בלבד.

תרגישו בטוחים
כדי לשמור על איזון אופטימלי ולהבטיח את הנאת הנהיגה שלך במצבים עדינים ,פיג'ו  308מצויד במערכות בטיחות
מתקדמות :בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת פונקצית עצירה ,מערכת התרעה על שטח מת במראות ,מערכת בלימת
חירום אקטיבית ,מערכת סיוע לשמירת נתיב הנסיעה הכוללת תיקוני היגוי ,מערכת התרעת עירנות לנהג ,זיהוי תמרורי
מהירות ועוד.

מצלמת הנסיעה לאחור מופעלת באופן אוטומטי בעת השילוב להילוך אחורי .על גבי צג המגע
מופיעה תמונה המאפשרת לנהג לראות חפצים מוסתרים בעת נסיעה לאחור .ניתן להשתמש
בה יחד עם סייען החנייה  -מערכת סיוע אקטיבית שמזהה מקום חנייה ומסייעת לרכב להיכנס
ולצאת ממנו בעת חנייה במקביל ובניצב .המערכת שולטת באופן אוטומטי בהיגוי ומעניקה לנהג
מידע ויזואלי וקולי.

אבזור

רמת גימור

PREMIUM

 6כריות אוויר :קדמיות לנהג ולנוסע ,צידיות לנהג ולנוסע ,כריות וילון
לשני הצדדים לאורך התקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור
ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי
נורית התרעה וזמזם לאי סגירת חגורת הבטיחות של הנהג והנוסע מלפנים
עיגוני  ISOFIXלעיגון בטיחותי של כיסא בטיחות
 – ESPמערכת בקרת יציבות אלקטרונית
 – ABSמערכת למניעת נעילת הגלגלים
 – EBAמערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום
בטיחות

 – ASRמערכת בקרת משיכה
 – EBDמערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה
 – TPMSמערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
 – Driver Attention Alertמערכת התרעת עירנות לנהג
 – Front Collision Warningמערכת התרעה לניטור מרחק מלפנים
 – Blind Spot Detectorהתרעה על רכב בשטח המת במראות
 – Hill Assistסיוע לזינוק בעליה
 – High Beam Assistמערכת למניעת סנוור והחלפת עוצמת תאורה בהתאם לתנאי הדרך
זיהוי תמרורי מהירות
 - Lane Keeping Assist with Steering correctionמערכת סיוע לשמירת
נתיב הנסיעה הכוללת תיקוני היגוי

מערכות
בטיחות
אקטיביות

חיישן להדלקה אוט‘ של פנסי הדרך
פנסי ערפל קדמיים
נהיגה
פנסים קדמיים הלוגן עם תאורת  LEDליום
 – Follow Me Homeמערכת הארכת זמן תאורה לאחר כיבוי מנוע ויציאה מהמכונית
מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית
מזגן אוויר מקורי עם בקרת אקלים מפוצלת ל־ 2אזורים הנשלט ממסך המולטימדיה
מסך מגע מרכזי " 9.7בעברית עם שליטה מההגה
ממשק  - Apple CarPlayבעל קישור למערכת המולטימדיה*
דיבורית *BLUETOOTH
שקע  USBלחיבור אביזרי שמע למערכת המקורית  +שקע  USBלהטענה בלבד לנוסעים מאחור
שני שקעים  12Vלהפעלת אביזרים מלפנים ומאחור
נוחות הפעלה חשמלית רציפה ל־ 4חלונות עם מנגנון נגד תפיסת אצבעות
ושימושיות  - Keyless Entry and Startכניסה והתנעה ללא מפתח
גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק
בלם יד חשמלי אוטומטי
כיוונון גובה למושבים הקדמיים
קונסולה מרכזית מוארכת עם תא אחסון ,משענת יד ותושבות לכוסות בין המושבים הקדמיים
תא כפפות מקורר למשקאות ולמזון
כיסי איחסון בגב משענות המושבים הקדמיים

 - Intelligent Speed Adaptationבקרת שיוט אדפטיבית כולל פונקציית עצירה
 - Advanced Emergency Braking Systemמערכת בלימת חירום אקטיבית:
מניעת פגיעה בהולכי רגל  60-5קמ״ש
מניעת פגיעה ברכב נייח  80 - 5קמ״ש
מניעת פגיעה ברכב בתנועה  140 - 5קמ״ש
מחשב דרך הכולל מידע מפורט על התרעות ,הצגת טמפרטורה ,חיווי למצב תיבת הילוכים
מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה
מצב רגיל/ספורט/חיסכון לתיבת ההילוכים

נהיגה

מראה פנימית מתכהה אוט׳ (אלקטרו-כרומטית)
מערכת חניה אוטומטית  -במקביל ובניצב לכניסה ויציאה מחניה
חיישני חנייה קדמיים ואחוריים הכוללים תצוגה גרפית
מצלמת חנייה אחורית הכוללת "מבט על" וירטואלי על הרכב וקווי גבולות החניה
חיישן גשם להפעלה אוט‘ של מגבים קדמיים

גימור
פנימי
וחיצוני

גלגל רזרבי "16
צבע מטאלי (אופציה בתוספת תשלום)
חבילת כרום הכוללת פסי גימור כרום מעל החלונות ובגריל קדמי
מושבים בעיצוב ספורטיבי
גג זכוכית פנורמי עם וילון חשמלי
ידיות ומראות בצבע הרכב
חישוקי סגסוגת קלה ״17
ספויילר אחורי
גלגל הגה ספורטיבי בריפוד עור
תאורה קדמית ואחורית  +קריאת מסמכים
תאורה בתא המטען
גב מושב אחורי מתקפל 1/3 : 2/3
שמשה אחורית כהה

*למכשירים תומכים בלבד

אבזור

רמת גימור

GT

)בנוסף ל(PREMIUM-

פנסים ראשיים Full Led Technology
פנסי איתות דינמיים
חישוקי סגסוגת קלה ״18
חלונות אחוריים כהים
דוושות בגימור כרום
גימור פנימי וחיצוני

ספי אגזוזים בגימור כרום
מושבים בריפוד עור מלאכותי משולב אלקנטרה
תגי GT

חבילת עיצוב  GTהכוללת :גריל קדמי ,פגושים
וחצאיות צד בעיצוב ספורטיבי
צבע לבן פנינה (אופציה בתוספת תשלום)

בחרו את הצבע

לרשותכם מגוון רחב של צבעים שמאפשר
לכם להביע את עצמכם באופן מלא.
בחרו את הצבע שמתאים לטעם שלכם.

לבן פנינה מטאלי

N9M6

PEARLESCENT

כסוף כהה מטאלי

F4M0

ARTENSE GREY

אדום כהה מטאלי

כחול ים מטאלי

F3M5

EGM0

ULTIMATE RED

MAGNETIC BLUE

שחור מטאלי

אפור כהה מטאלי

9VM0

VLM0

PERLA NERA BLACK

PLATINIUM GREY

לבן בנקיז

אפור כהה

WPP0

9GP0

BANQUISE

HURRICANE GREY

*צבע מטאלי בתוספת תשלום

סוגי חישוקים

* רמת גימור GT

* רמת גימור PREMIUM

לתיאום נסיעת מבחן

*4989

שורק ראשל"צ  -מרק מושביץ  | 03-6710493 ,3תל אביב  -תובל  | 03-6710333 ,5ירושלים  -יד חרוצים  9א.ת .תלפיות02-6756555 ,
באר שבע  -תוצרת הארץ  ,1אזה"ת קרית יהודית | 073-3216193 ,חיפה  -רכב הצפון ,בעלי מלאכה ( 18מתחם הצ'ק פוסט) 04-8810410
אשקלון  -רמ"ר ,המרכבה  ,15אזה"ת צפוני | 08-6759995 ,כ"ס  -המוביל פוספלד ,המוביל  9אזה"ת | 073-2636321 ,נצרת  -סוכנות ציפורי,
כביש  | 04-6572222 ,2003כרמיאל  -יורו  ,2000היוצרים  | 04-9982287 ,22נתניה  -אמפאר ,פנקס  9אזה"ת צפוני09-8873225 ,
המידע והנתונים המופיעים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת
המקור הלועזי לדפוס .ייתכנו הבדלים בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו ,הן מבחינת המפרט
והן מבחינת האביזרים הנלווים .כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים ,בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן .אין בפרסום
המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים ,הציוד והמערכות
המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר ,ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום.
כל התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
01/20

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

 6כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
רמת האבזור הבטיחותי:
ניטור מרחק מלפנים
רמת
רמת
בטיחות זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
בטיחות 0 1 2 3 4 5 6 7 8
נמוכה
גבוהה
מערכת אקטיבית לסטייה
מנתיב
תצרוכת דלק
דרגת
מקרא :מערכת מותקנת בדגם הרכב מערכת אופציונאלית להתקנה מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
דגם
(ליטרים ל 100-ק״מ)* זיהום
עירוני בין עירוני אוויר
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל
מצלמות רוורס
זיהוי דו גלגלי
חיישני חגורות בטיחות

308 PREMIUM 1.2L 130HP

6.3

4.8

7

308 GT 1.6L 225HP

7.3

4.8

14

שליטה באורת גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה ,תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה
מהאמור בפרסום זה .מבוסס על מחירון פיג'ו מס'  01מתאריך 01.01.2020
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מרבי

זיהום מזערי

ס"ט 2009
ם אווי ר מרכ ב מנוע י בפרסומת( ,התש 
* נתוני היצרן ,עפ״י בדיקת מעבדה .תקן ** EC/715/2007*2017/1347הדרגה מחושבת לפי תקנות אווי ר נקי )גילו י נתוני זיהו 

