
NOVÝ PEUGEOT 308 GT / 308 SW GT



Modelová řada 308 se rozrůstá o dvě nové 

dynamické verze GT v karosářském provedení 

hatchback a SW, které se inspirují moderním 

designem modelu 308, opírají se o kvalitu jeho 

provedení, inovativní i-Cocpit, energetickou 

efektivitu i jeho mimořádný obchodní úspěch. 

Jsou dalším příkladem pokračujícího posunu 

modelové řady značky Peugeot směrem  

k luxusnějším kategoriím vozů. 

Za volantem obou těchto nových vozů – verze 

308 GT 205k poháněné motorem 1.6 THP  

S&S MAN6 a verze 308 GT 180k s motorem 2.0 

BlueHDi 180k – se řidiči mohou těšit  

na vyhraněný sportovní styl, prvotřídní výkony  

a vrcholné jízdní zážitky.

Peugeot 308 GT zaručeně zrychlí tep všem 

motoristickým nadšencům.

DYNAMIKA 
    A SILNÁ OSOBNOST







Vyhraněný 
  sportoVní Design

Peugeot 308 GT vystavuje na odiv svou jedinečnost a sebevědomě přitahuje 

pohledy svých obdivovatelů. Exkluzivní modrá barva Blue Magnetic jemně 

vykresluje plynulé a dynamické křivky karoserie a zvýrazňuje světlou výšku vozu, 

která je vpředu snížena o 7 mm a vzadu o 10 mm. 

Lemy ve spodní části karoserie vůz opticky rozšiřují a speciální 18’’ hliníková kola  

s diamantovým výbrusem jsou opatřena pneumatikami Michelin Pilot Sport 3. 

Veškeré osvětlení vozu zajišťují LED diody. Nad přídavnými otvory sání motoru 

jsou umístěna exkluzivní směrová světla, která ubíhají směrem k vnějšímu okraji  

a podtrhují technologický charakter vozu 308 GT.



Čistota linií a tVarů
Peugeot 308 GT vyniká aerodynamickou a stylovou čistotou. Černá 

zpětná zrcátka dokonale splynou s bočními okny, která jsou v zadní 

části zatmavená.

Na přídi vozu se vyjímá logo PEUGEOT zabudované do masky 

chladiče se třemi horizontálními lištami. Svým vzhledem vás 

Peugeot 308 GT upoutá i při pohledu zezadu, zásluhu na tom  

má mimo jiné i černě lakovaný difuzér a ozdobné prvky  

v podobě dvojité koncovky výfuku.

Výmluvná zkratka GT je umístěná na přední masce, víku 

zavazadlového prostoru a na předních blatnících.

Interiér vozu je díky jednoduché, ale účinné variabilitě nanejvýš 

prostorný a svou přepravní kapacitou patří 308 GT ve své kategorii 

mezi ty nejlepší (1660 dm3 – VDA 214 – u 308 SW GT se sedadlem 

Magic Flat).







  VRCHOLNÉ
JÍZDNÍ ZÁŽITKY

V PEUGEOT i-Cockpitu se řidič ocitá se svým vozem v dokonalém souladu. 

Intenzitu jeho pocitů dále umocňuje zvýšená přístrojová deska spolu se speciál-

ním malým volantem potaženým perforovanou kůží a ozdobeným logem GT. 

Unikátní GT atmosféra přivítá řidiče již při otevření dveří. Přístrojová deska  

v zorném poli řidiče používá nový podklad se šachovnicovým motivem  

a ve stejném duchu se nese i provedení dotykového displeje s novým  

motivem Redline, kterému dominuje červená a černá barva.

Působivý a vysoce kvalitní interiér nabízí exkluzivní prostředí, jemuž dominují 

prvky, které jsou pro sportovní vozy typické – hliníkové pedály, dveřní prahy  

z nerez oceli nebo prosklená střecha a doplňky v antracitové barvě... Čalounění 

sedadel, palubní deska, výplně ve dveřích, manžeta řadicí páky a koberečky jsou 

ozdobené červeným prošíváním.

Paket Driver Sport, který řidič aktivuje tlačítkem „Sport“ na středovém 

panelu, se postará o ještě intenzivnější potěšení za volantem vozu. Jedná 

se o zařízení, s nímž si milovníci dynamické jízdy mohou upravit násle-

dující parametry: 

•		silnější	a	sportovnější	zvuk	motoru,

•		červené	osvětlení	ukazatelů	na	přístrojové	desce,

•		zobrazení	výkonu	a	točivého	momentu,	tlaku	přeplňování,	příčného	a	podél-

ného zrychlení,

•		pevnější	a	reaktivnější	posilovač	řízení	a	citlivější	nastavení	akceleračního	pedálu,

•		vyšší	reaktivita	převodovky	EAT6	a	řazení	páčkami	pod	volantem.

Čalounění v kombinaci TEP/Alcantara součástí základní výbavy, kůže* Club Nappa k dispozici na přání



Vůz 308 GT využívá pro dosažení maximálního 

požitku z jízdy speciicky nastavený podvozek  

a výkonné motory, které splňují normu Euro 6.  

Inženýři Peugeot využili veškeré know-how 

značky, aby dosáhli vynikajícího poměru mezi 

hmotností a výkonem, který je příslibem silných 

zážitků za volantem, ale i úsporného provozu.

Nápravy mají sportovní nastavení, zajišťují vozu 

vynikající jízdní stabilitu, a přitom zachovávají 

vysokou úroveň komfortu.

Zlepšeny byly i další dynamické parametry 

a řízení je tak bez ohledu na proil vozovky 

naprosto přesné a jisté. Například pasivní tlumiče 

s novým nastavením poměru síly/rychlosti se 

okamžitě přizpůsobí způsobu řízení a jízdy.

DYNAMICKÉ VÝKONY





MOTORY
Model 308 GT pohání dva nové výkonné motory sériově vy-

bavené odpojitelným systémem ESP. Pod kapotou verze GT 205 

najdeme přeplňovaný benzinový motor 1.6 THP 205 k S&S  

a u verze GT 180 dieselový agregát 2.0 Blue HDi 180 k.

Technické charakteristiky čtyřválcového benzinového  

motoru 1.6 THP 205 k S&S:

•		turbokompresor	Twin	Scroll	pro	okamžitou	odezvu	a	výkonnost	 

od velmi nízkých otáček;

•		přímé	vstřikování	benzinu	zaručující	optimální	účinnost	spalování;

•		proměnný	zdvih	sacích	ventilů	spojený	s	variabilním	časováním	hřídelů	

sání a výfuku (technologie VTI, Variable valve and Timing injection);

•		systém	Stop&Start	pro	snížení	spotřeby	a	emisí	CO
2
 a zvýšení komfortu 

v městském provozu.

(1) podle normy 99/100/CE

* Hatchback

** SW

MAN6: manuální šestistupňová převodovka

EAT6: automatická šestistupňová převodovka (Eficient Automatic Transmission 6)

S&S: systém Stop&Start

1.6 THP 205k S&S

Převodovka

Maximální točivý moment

Při režimu otáček

Poměr hmotnost/výkon

Spotřeba paliva (l/100 km) (1) - město

Spotřeba paliva (l/100 km) (1) - mimo město

Spotřeba paliva (l/100 km) (1) - kombinovaná

CO2 (g/km)

MAN6

285 Nm

od 1750 do 6000 ot./min

5,85 kg/k*

7,4*/7,6**

4,6*/4,8**

5,6*/5,8**

130*/134**



Technické charakteristiky čtyřválcového dieselového  

motoru 2.0 BlueHDI 180 k S&S:

•		společná	vstřikovací	jednotka	 common	rail 	3.	generace	s	tlakem	 

až 2 000 bar;

•		nová	spalovací	komora	se	 	vstřikovacími	otvory	optimalizuje	směs	

vzduchu a paliva;

•		kompresní	poměr	 , 	zlepšuje	celkový	výkon	motoru

•		použití	motorového	oleje	s	velmi	nízkou	viskozitou	typu	 W

•		snížení	tloušťky	stěn	skříně	motoru	 úspora	hmotnosti	 	kg

•		přesným	řízením	je	využití	přídavných	zařízení	omezeno	jen	na	 

nezbytně nutnou dobu.

2.0 BlueHDi 180k S&S

Převodovka

Maximální točivý moment

Při režimu otáček

Poměr hmotnost/výkon

Spotřeba paliva (l/100 km) (1) – město

Spotřeba paliva (l/100 km) (1) – mimo město

Spotřeba paliva (l/100 km) (1) – kombinovaná

CO2 (g/km)

EAT6

400 Nm

od 2000 do 3750 ot./min

7,33 kg/k*

4,7*/4,8**

3,5*/3,7**

4,0*/4,1**

103*/107**

(1) podle normy 99/100/CE

* Hatchback

** SW

MAN6: manuální šestistupňová převodovka

EAT6: automatická šestistupňová převodovka (Eficient Automatic Transmission 6)

S&S: systém Stop&Start



ÚČinné technologie

Přední Full LED* světlomety

Světelný podpis vozu v moderním estetickém provedení vypovídá o technologické úrovni svého nositele. Full LED přední světlomety, z nichž 

každý se skládá z 31 LED diod, podtrhují precizně propracovaný design chromované přední masky a modelu 308 GT propůjčují pronikavý 

pohled dravé šelmy. 

* Plně diodové osvětlení je součástí základní výbavy vozu 



Automatická převodovka EAT6

Dieselový motor verze GT 180k je spojen s automatickou šestistupňovou převodovkou EAT6, která byla 

vyvinuta ve spolupráci s Aisin AW. Použitá technologie Quickshift umožňuje:

•	rychlé	řazení	rychlostních	stupňů;

•	okamžité	několikanásobné	přeřazení	na	požadovaný	stupeň.	

Snížením vnitřního tření a použitím uzamykatelných měničů točivého momentu, které brání prokluzu 

převodovky, dosahuje tento pohon téměř stejné energetické účinnosti jako motor s manuální 

převodovkou.



přesné řízení

Technické charakteristiky podvozkových částí vozu 308 GT: 

•		nastavení	náprav	 přední	Pseudo	MacPherson,	zadní	s	deformovatelným	příčným	nosníkem 	odpovídá	používaným	motorům	

i sportovnímu charakteru vozu; 

•		přesné	řízení	na	jakémkoliv	profi	lu	vozovky;	

•		jízdní	projev	bez	přetáčivých	nebo	nedotáčivých	tendencí;

•		pasivní	tlumiče	s	novým	nastavením	poměru	síly/rychlosti,	pro	větší	akustický	komfort	jsou	vybavené	hydraulickým	dorazem;	

•		vyšší	pevnost	předních	a	zadních	náprav	o	 	až	 	%*	zajišťuje	nanejvýš	reaktivní	chování	bez	jakékoliv	prodlevy;

•		variabilní	elektrický	posilovač	řízení,	který	umožňuje	použití	pneumatik	Michelin	Pilot	Sport	 	s	vysokou	mírou	přilnavosti.

* Podle zvolené verze

Cílem vozu 308 GT je nabídnout řidiči prvotřídní jízdní výkony. Použitím speciálně upravených náprav 

a účinného brzdového systému se zvyšuje technologická úroveň vozu Peugeot 308 GT a jeho jízdní projev získává na přesnosti a jistotě.



Charakteristiky brzdového systému:

•		účinný,	optimálně	citlivý	a	tepelně	odolný	systém;	

•		centrální	jednotka	Bosch	 CE	rozdělující	brzdný	účinek	mezi	čtyři	kotouče;

•		přední	kotouče	s	průměrem	 	mm	a	tloušťkou	 	mm	jsou	uchycené	

plovoucími třmeny k pístu 60 mm; 

•		zadní	kotouče	mají	u	verze	 	GT	průměr	 	mm	a	u	 	GT	SW	 	mm;

•		obě	verze	GT	 	k	i	GT	 	k	jsou	sériově	vybaveny	odpojitelným	ESP.



Nový Peugeot 308 GT nabízí řadu podpůrných systémů řízení, 

díky nimž si může řidič naplno vychutnat všechny dynamické 

přednosti tohoto sportovního vozu. 

Driver Assistance Pack* využívá radar zabudovaný v přední části 

vozu, tvoří jej tři systémy:

•		aktivní	tempomat:	udržuje	a	automaticky	upravuje	rychlost	jízdy	

podle vpředu jedoucího vozidla, řidič může podle přání „aktivní“ 

funkci tempomatu vypnout;

•		systém	varování	při	riziku	srážky:	vizuální	a	zvukový	signál	

upozorní řidiče, aby začal brzdit a vyhnul se tak kolizi;

•		automatické	nouzové	brzdění:	v	případě	bezprostředně	hrozící	

kolize začne systém automaticky brzdit, aby zabránil nárazu 

nebo snížil jeho následky.

Systém sledování mrtvého úhlu* varuje pomocí světelné diody 

zabudované ve vnějším zpětném zrcátku řidiče, pokud se v mrtvém 

úhlu objeví jiný vůz.

Park Assist* je aktivní parkovací asistent, který je schopen 

automaticky zaparkovat do podélné řady i na kolmo orientované 

parkovací místo.

* Na přání

poDpora řízení
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*  Kožené čalounění sedadel ve spojení  

 s dalšími materiály.



BARVY KAROSERIE

HLINÍKOVÁ 
KOLA

Bílá Nacré

Černá Perla Nera

Šedá Hurricane

Červená RubiModrá Magnetic

Hliníková kola 18’’ DIAMANT  

s diamantovým výbrusemŠedá Artense



NEUSTÁLE VE SPOJENÍ

Peugeot 308 GT nabízí řidiči a cestujícím moderní telematickou 

výbavu a navigační podporu.

Velký dotykový displej

Dotykový displej 9,7’’ ve voze 308 GT je vstupenkou do světa  

moderní konektivity a digitálních technologií. Na displeji s vysokým 

rozlišením máte na výběr z řady funkcí a aplikací, ovládáte jím  

navigaci, telefon nebo multimédia i připojené externí zdroje.

Navigace

Systém s intuitivní obsluhou umožňuje velkoformátové zobrazení 

map a jednoduché nastavení parametrů trasy.

Peugeot Connect Apps*

Mobilní služby PEUGEOT Connect Apps vám poskytnou nový 

zážitek z jízdy. S 3G klíčem Plug&Play má řidič v reálném čase  

k dispozici řadu užitečných informací:

•	podmínky	sjízdnosti	silnic	v	rámci	aplikace	Coyote,

•	obsazenost	parkovišť	v	okolí,

•	ceny	pohonných	hmot	na	čerpacích	stanicích,

•	turistické	informace	z	průvodce	Michelin,

•	aktuální	předpověď	počasí.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme používat dotykový displej pouze po zastavení 

vozidla.

* Služby PEUGEOT Connect Apps nejsou v ČR prozatím k dispozici.



serVisní síŤ a služby
S vozem Peugeot získáte mimo jiné také zázemí a oporu rozsáhlé servisní sítě, která je svou profesionalitou, vybavením a kvalitou poskytovaných služeb garantem vaší  

maximální spokojenosti. Můžete si být jisti, že se obracíte na odborníky, kteří rozumí vašim potřebám a jsou schopni je efektivně uspokojit. Jsme spolehlivá značka a vaši 

důvěru si při budování našeho dlouhodobého vztahu zasloužíme.

ZÁRUKA VÝROBCE

Kvalita je u společnosti Peugeot prioritou: 

zázemí profesionální sítě, smluvní záruka 

výrobce 2 roky na díly a práci bez omezení 

počtu najetých kilometrů a 12 let na 

neprorezavění karoserie.

PEUGEOT ASSISTANCE 

Jediný telefonát vyřeší nepředvídané 

situace na území všech států Evropské 

unie. Služba Peugeot Assistance je vám  

k dispozici nepřetržitě 7 dní v týdnu,  

24 hodin denně zdarma  

na tel.: 800 11 24 24 v rámci ČR nebo  

na tel.: +420 20 51 00 60 v případě,  

že voláte ze zahraničí.

ZELENÁ LINKA PEUGEOT

Veškeré informace o modelech a akcích 

společnosti Peugeot se dozvíte na 

bezplatné telefonní lince: 800 760 760.

SERVISNÍ SMLOUVY PEUGEOT*

Servisní prohlídky a pravidelná údržba –  

způsob, jak jezdit v klidu a s jistotou.  

Od asistenční pomoci po opravu v případě 

poruchy, výměnu opotřebovaných dílů 

v rámci údržby – úroveň poskytnutých 

služeb si zvolíte vy sami. A navíc se stále 

můžete spolehnout na kvalitu Peugeot.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

Záruka kvality, bezpečnosti a spolehlivosti –  

každý z originálních dílů Peugeot byl 

pečlivě testován a prověřován s ohledem 

na vaši bezpečnost.

Informace a obrazové dokumentace použité v tomto katalogu vycházejí z technických parametrů známých v době tisku dokumentu. Uvedená výbava je v závislosti na verzi výbavou základní nebo 

na přání. V souladu s neustálým vývojem svých výrobků si společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. vyhrazuje právo změny technických parametrů, základní výbavy, doplňků na přání, 

barev a potahů bez předchozího upozornění. Odstíny uvedené v tomto katalogu mohou být díky reprodukci odlišné od skutečných barev a potahů. Katalog má pouze informativní charakter, není 

smluvním dokumentem. Další upřesnění a dodatečné informace žádejte u svého obchodního zástupce značky Peugeot. Katalog ani jeho části nemohou být dále použity bez výslovného souhlasu 

společnosti Automobiles Peugeot.

*Podmínky a způsoby využití těchto smluv, záruk a servisních služeb jsou uvedeny v příslušných smluvních dokumentech, které si můžete vyžádat u svého koncesionáře Peugeot.

PEUGEOT BUTIK

Kompletní řada originálního příslušenství  

a doplňků Peugeot navržená na míru 

vašemu vozu. Ale také drobnosti pro 

osobní potěšení – vaše nebo vašich 

blízkých. 

INTERNET

Objevte internetové stránky Peugeot  

na adrese: www.peugeot.cz

PRO VÁŠ KLID

PRO VAŠE POTĚŠENÍ



www.peugeot.cz
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