
PEUGEOT 308
2.0T אוטו' 1.2T אוט' בנזין

BLUE HDI

מנוע

1,1991,997נפח מנוע
VVמגדש טורבו
34מספר בוכנות

1216מספר שסתומים
5,500/1303,750/177הספק מירבי כ"ס/סל"ד

1,750/23.42,000/40.8מומנט מירבי קג"מ/סל"ד 
דיזלבנזיןסוג מנוע

STOP & START מערכתVV
(COMMON RAIL) הזרקת מסילה משותפתV

Vמיכל אוריאה
VVאוטומטית עם 8 הילוכים קדמיים AISINתיבת הילוכים

VVהגה כוח משתנה בתאם למהירות הנסיעה והמאמץ המופעל על ההגההיגוי
10.410.4קוטר סיבוב בין מדרכות (מ')

VVלפנים: גלגלים נפרדים דמוי מק-פרסון, קפיצים לוליינים בולמי זעזועים טלסקופייםמתלים
VVמאחור: זרועות עוקבות מקושרות בקורה מתפתלת ומוט מייצב, בולמי זעזועים טלסקופיים

VVבלמים קידמיים: דיסקים מאוורריםבלמים
VVבלמים אחוריים: דיסקים

מידות (מ')

4.253אורך כללי 
1.804רוחב כללי 
1.472גובה כללי 

2.620מרחק בין סרנים

1,2041,320משקל עצמי מינימום CEEמשקל ק"ג
1,7751,930משקל כללי מורשה

1,3001,600נגרר עם בלמים כושר גרירה מירבי ק"ג
610695נגרר ללא בלמים

נפח (ל')
53מיכל דלק 

470תא מטען (מושבים אחוריים במצב רגיל)
1,309תא מטען (מושבים אחוריים במצב מקופל)

ביצועים (לפי נתוני היצרן לנהג יחיד)
205225מהירות מירבית בקמ״ש 

9.88.2תאוצה מ-0  ל-100 קמ״ש (בשניות)
31.228.9תאוצה מ-0 ל-1000 מטר (בשניות)

ACTIVEצמיגים
225/45R17225/40R18

ACTIVE (ק"מ לליטר) תצרוכת דלק
(Active/ Premium) במסלול נסיעה עירוני

(Active/ Premium)  במסלול נסיעה בינעירוני
(Active/ Premium) במסלול נסיעה משולב

תצרוכת דלק (ק"מ לליטר) 
15.919.2במסלול נסיעה עירוני 

20.825.6במסלול נסיעה בינעירוני 
18.522.7במסלול נסיעה משולב

 PEUGEOT 308 PREMIUMרמת גימור 

בטיחות 

6 כריות 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 ISOFIX לעיגון בטיחותי של כיסא התינוק

ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
ABS - מערכת למניעת נעילת הגלגלים

EBA - מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום
ASR - מערכת בקרת משיכה

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה
TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

Driver Attention Alert - מערכת התרעת עירנות לנהג
Front Collision Warning - מערכת התרעה לניטור מרחק מלפנים

Blind Spot Detector - התרעה על רכב בשטח המת במראות
Hill Assist

High Beam Assist - מערכת למניעת סנוור והחלפת עוצמת תאורה בהתאם לתנאי הדרך 

מערכות בטיחות אקטיביות

Lane Keeping Assist with Steering correction - מערכת סיוע לשמירת נתיב הנסיעה הכוללת תיקוני היגוי 
Intelligent Speed Adaptation - בקרת שיוט אדפטיבית כולל פונקציית עצירה

- Advanced Emergency Braking System
מערכת בלימת חירום אקטיבית:

מניעת פגיעה בהולכי רגל 60-5 קמ״ש
מניעת פגיעה ברכב נייח 80-5 קמ״ש

מניעת פגיעה ברכב בתנועה 140-5 קמ״ש
זיהוי תמרורי מהירות 

נהיגה

מחשב דרך הכולל מידע מפורט על התרעות ,טמפ', חיווי למצב תיבת הילוכים
מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה

מצב רגיל/ספורט/חיסכון לתיבת ההילוכים
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

חיישן להדלקה אוט' של פנסי הדרך
פנסי ערפל קדמיים

פנסים קדמיים הלוגן עם תאורת LED ליום
Follow Me Home - מערכת הארכת זמן תאורה לאחר כיבוי מנוע ויציאה מהמכונית

נוחות ושימושיות

מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית
מזגן אוויר מקורי עם בקרת אקלים מפוצלת ל-2 אזורים הנשלט ממסך המולטימדיה

מסך מגע מרכזי "9.7 בעברית עם שליטה מההגה
ממשק Apple Carplay - בעל קישור למערכת המולטימדיה* (להוסיף הערה בתחתית: *למכשירים תומכים בלבד)

דיבורית BLUETOOTH (למכשירים תומכים בלבד)
שקע USB לחיבור אביזרי שמע למערכת המקורית

שקע USB להטענה בלבד לנוסעים מאחור 
שני שקעים 12V להפעלת אביזרים מלפנים ומאחור

הפעלה חשמלית רציפה ל-4 חלונות עם מנגנון נגד תפיסת אצבעות
הרמה אוטמטית של החלונות בלחיצה ארוכה על כפתור השלט

 Keyless Entry and Start - כניסה 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

גימור פנימי וחיצוני

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 2/3 : 1/3
שמשה אחורית כהה

(PREMIUM-בנוסף ל) רמת גימורPEUGEOT 308 GT 

גימור פנימי וחיצוני

Full Led Technology פנסים ראשיים
פנסי איתות דינמיים

חישוקי סגסוגת קלה "18
חלונות אחוריים כהים
דוושות בגימור כרום

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

חבילת עיצוב GT הכוללת: גריל קדמי, פגושים וספי צד ספורטיביים

42ציון ירוק
77רמת האבזור הבטיחותי
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