
NOVÝ PEUGEOT 308





V jednoduchosti je krása! Touto zásadou, která u designu platí 

dvojnásob, se návrháři nového modelu PEUGEOT 308 řídili 

od prvních skic tohoto nového vozu.   

Nový kompaktní hatchback 308 proniká prostorem a přitahuje 

váš pohled. Elegantní silueta i čisté a ušlechtilé rysy vypovídají 

o síle jeho osobnosti.  Technologie umocněná péčí o každý 

detail. Příslib důvěrného spojení s řidičem. Nový PEUGEOT 308, 

ambiciózní vůz vyšší třídy, byl stvořen, aby rozjitřil vaše emoce.   

Stáhněte si aplikaci 308.peugeot.com* 

a objevujte nový Peugeot 308 na svém 

telefonu nebo tabletu.

*Před stažením aplikace zkontrolujte, zda máte Wi-Fi připojení.

Pomocí aplikace Peugeot 308 si můžete 

zobrazit interaktivní obsah katalogu ve vašem 

mobilním zařízení. Stačí si pomocí této aplikace 

naskenovat stránky označené touto ikonou.

ZAOSTŘENO

308.peugeot.com









Odvážný a vznešený… nový PEUGEOT 308 mění svou podobu 

a vstupuje do nové dimenze. Za svůj dynamický vzhled vděčí 

jednoduchosti designu, širokým rozchodům kol i nižší světlé výšce 

karoserie.  Jeho přiléhavé a atleticky propracované křivky vykreslují 

ladnou siluetu vozu a ušlechtilé materiály jsou předzvěstí použití 

nejmodernějších inovací.





Technologicky dokonalý. Moderní a estetický světelný rukopis 

nového modelu PEUGEOT 308 je vyjádřením jeho silné 

automobilové identity. Přední full lED* světlomety podtrhují 

precizně propracovaný design chromované přední masky 

a propůjčují vozu pronikavý pohled dravé šelmy.

Také zadní světla stejně jako směrové ukazatele ve vnějších zpětných 

zrcátkách využívají nejmodernější lED technologie a při pohledu 

zezadu tak typické „drápy“ Peugeot získávají novou podobu.

*100% lED osvětlení





S novým modelem 308 představuje Peugeot i novou 

architekturu místa řidiče, PEUGEOT i-Cockpit, který řidiči při 

řízení vozu zprostředkuje nové a mimořádně intenzivní pocity. 

Minimalistická elegance a čistý design středové konzole, 

dotykový displej 9,7 palců a unikátní ovladač zvuku inspirovaný 

Hi-Fi výbavou vyšší třídy…   

Za volantem vás okamžitě osloví perfektně propracovaná ergo-

nomie místa řidiče.  Černě lakované prvky se snoubí s matným 

chromem a vytváří stylově mimořádně vytříbené prostředí.









Vyvýšená přístrojová deska je pro vozy Peugeot typická a řidiči umožňuje 

sledovat ukazatele, aniž by spustil oči z vozovky. Při návrhu sdruženého 

přístroje nového modelu 308 se návrháři nechali inspirovat precizní prací 

hodinářských mistrů. Ozdobně zpracované ručičky ladí s moderními 

a jednoduchými ukazateli a otáčkoměr s opačně orientovanou stupnicí je 

jedinečný detail, který vytváří zvláštní symetrii. Celá palubní deska působí 

odlehčeně a otevírá výhled směrem dopředu. Nový PEUGEOT 308 

je exkluzivní a inovativní vůz, který vám nabídne příjemné a intuitivní řízení. 







Uprostřed palubní desky je od druhé úrovně výbavy zakomponovaný 

dotykový displej 9,7 palců, na němž praktické funkce a aplikace ovládáte 

pouhým dotykem. Tlačítka jsou citlivá a vzhledem k možnosti nastavení 

zkrácené volby je používání a ovládání systému velmi jednoduché a můžete 

si ho personalizovat*.

*Pro vyšší bezpečnost doporučujeme displej používat až po zastavení.   

KLIMATIZACE
Na dotykovém displeji ovládáte také klimati-

zaci a systém větrání.

PODPORA ŘÍZENÍ
Na dotykovém displeji můžete obsluhovat 

také různé systémy na podporu řízení (ome-

zovač a regulátor rychlosti, sledování vzdále-

nosti mezi vozidly…), díky nimž se řízení vozu 

stává ještě příjemnějším zážitkem.



HI-FI

Nový PEUGEOT 308 se spojil se značkou 

Denon a společně vytvořily technologicky 

dokonalý Hi-Fi systém, s nímž kvalita zvukové 

reprodukce dosahuje špičkové úrovně. Sestava 

zahrnuje 8 reproduktorů, subwoofer a digitální 

zesilovač. Po vzoru Hi-Fi výbavy vyšší třídy  

a v duchu čistoty designu celého středového 

panelu byl navržen i stylový ovladač zvuku. 

NAVIGACE

Navigační systém na přání s intuitivním ovládá-

ním umožňuje velkoformátové zobrazení map* 

a jednoduché nastavení parametrů trasy*.

PEUGEOT CONNECT APPS
K dispozici máte řadu aplikací, které vám 

usnadní cestování: dopravní informace 

Via Michelin, informace o nejbližších 

parkovištích, nejlevnějších čerpacích 

stanicích, předpověď počasí nebo novou 

aplikaci „Asistence při řízení“ pro uživatele 

Coyote. Díky funkci MultiApps můžete 

pracovat až se čtyřmi aplikacemi současně.*

Služba v ČR prozatím není dostupná.

NASTAVENÍ PARAMETRů
Ovládání všech funkcí na dotykovém displeji 

si můžete během okamžiku nastavit tak, aby 

pro vás jejich používání bylo maximálně při-

rozené a ergonomické.

TELEFON

S technologií Bluetooth je telefonování  

bezpečné a pohodlné. Na obrazovce 

uprostřed palubní desky máte přístup do 

adresáře kontaktů a za pomoci hands-free 

sady můžete komunikovat, aniž byste pustili 

volant z rukou.





lehký, kompaktní a bezpečný… nový PEUGEOT 308 těží ze zkušeností značky Peugeot 

s vývojem nápravových prvků a umí tak nabídnout příkladné dynamické vlastnosti. 

Použitím speciálního podvozku dochází k výraznému snížení hmotnosti a maximálnímu 

posílení dynamiky a ovladatelnosti vozu. 

Nový PEUGEOT 308 je sportovní hatchback, který reaguje na sebemenší podnět ři-

diče. Elektrický posilovač řízení je citlivý i přesný a vůz projíždí zatáčky s obdivuhodnou 

lehkostí. Komfort na palubě je také dílem specifi ckých nápravových prvků, vynikající 

směrové stability a kvalitního odhlučnění interiéru. Každá cesta se tak pro vás promění 

v okamžiky potěšení a jistoty. 









Již od samotného počátku vývoje koncepce měl nový PEUGEOT 

308 za cíl spojit environmentální efektivitu se špičkovými jízdními 

vlastnostmi. Velká pozornost byla věnovaná snížení hmotnosti vozu 

a nový model 308 je tak o 140 kg lehčí než jeho předchůdce. 

Nová aerodynamičtější silueta, elektrický posilovač řízení i nové 

motory se podílejí na snížení spotřeby paliva na 3,1 l/100 km 

a emise CO
2
 se dostávají pod hranici 82 g CO

2
/km*.



Na bezpečnosti nového vozu PEUGEOT 308 a ochraně cestujících se podílí celá 

řada bezpečnostních prvků. Patří mezi ně například Driver Assistance Pack*, který 

zahrnuje aktivní regulátor rychlosti, upozornění na riziko srážky a automatické 

nouzové brzdění. V nabídce je také systém sledování mrtvého úhlu*, funkce Park 

Assist*, zadní kamera*, pomoc při rozjezdu* nebo elektrická parkovací brzda*. 

Nejedná se ovšem o pouhou kumulaci technologií, výbava nového vozu 

PEUGEOT 308 je součástí promyšlené koncepce, při jejímž vývoji nebylo 

nic ponecháno náhodě.

*Podle zvolené verze k dispozici v základní výbavě nebo na přání







Nový PEUGEOT 308 vyniká svou propracovanou 

ergonomií. Jeho kompaktní silueta nabízí velkorysý 

interiér, kde každá část byla navržena s ohledem na 

maximální prostornost. Cestující vpředu i  vzadu se tak 

mohou těšit na optimální komfort a příjemné prostředí.

Prosklená panoramatická střecha (na přání) příjemně 

prosvětluje celý interiér vozu a zvyšuje pohodu na palubě. 

Pro větší komfort můžete použít jemně perforovanou 

a elektricky ovládanou clonu, která zachytí 

95 % světla pronikajícího do kabiny vozu.

Praktický a díky svým pravidelným tvarům i optimálně 

využitelný zavazadlový prostor má objem 420 dm3 

VDA (metodou objemu tekutin je to 470 l) a je jedním 

z největších v dané kategorii.



Peugeot neustále rozšiřuje svou nabídku vozů s nízkými 

emisemi – více než polovina celosvětově prodaných 

vozů značky má emise CO
2
 nižší než 140 g/km. Těchto 

výsledků bylo dosaženo díky účinným technologiím, 

v jejichž zavádění je Peugeot světovou jedničkou: fi ltr 

pevných částic FAP (uveden v roce 2000 s modelem 607) 

dnes najdeme u většiny dieselových motorů a celkem 

se s tímto fi ltrem prodalo již 2,1 miliónu  vozů Peugeot 

(snižuje emise nespálených částic o 99,9 %), revoluční 

technologie Stop & Start, vývoj nové generace motorů 

HDi, …

HDi FAP
Technologie HDi je spojená s velice účinným systémem 

snižování emisí – fi ltrem pevných částic (FAP). Jedná se 

o samočisticí zařízení, které snižuje množství pevných částic ve 

výfukových plynech dieselových motorů na hranici měřitelnosti 

(0,004 g/km). Díky této technologii jsou dieselové motory vůči 

životnímu prostředí mnohem ohleduplnější.

MOTORY BlueHDi
Rok 2014 byl pro nový Peugeot 308 ve znamení příchodu nových 

technologií, mimo jiné i motorů BlueHDi s označením Euro 6 

Diesel. Technologie BlueHDi je exkluzivním spojením systému 

SCR (Selective Catalytic Reduction) a aditivního fi ltru FAP a 

umožňuje zásadně snížit emise NO
x
 (až o 90 %), optimalizovat 

emise CO
2
, spotřebu paliva a omezit množství pevných částic ve 

výfukových plynech o 99,9 %. Emise CO
2
 

u jedné z BlueHDi verzí nepřekročí hodnotu 82 g/km.





BRZDOVÁ SOUSTAVA A SYSTÉM ESP®
Nový PEUGEOT 308 je vybaven kompletní brzdovou sou-

stavou, která v obtížných jízdních situacích zajistí optimální 

stabilitu vozu a současně řidiči umožní naplno využívat dy-

namický potenciál vozu. Zahrnuje následující funkce:

•  ESP® Electronic Stability Program  s protiprokluzovým 

systémem ASR , který působí na brzdy a kontrolu motoru 

a na povrchu s nízkou adhezí omezuje prokluz kol.

•  Dynamická kontrola stability neustále porovnává 

informace snímače úhlu natočení volantu a snímače 

odstředivého zrychlení, včas rozpozná přetáčivé nebo 

nedotáčivé tendence a v mezích fyzikálních zákonů 

vrátí váš vůz 08 na původní dráhu.

•  Systém proti zablokování kol ABS  vám pomáhá lépe 

zvládnout vůz při ztrátě adheze při brzdění v kritických 

situacích.

•  Elektronický rozdělovač brzdné síly REF  řídí brzdný 

účinek na každém kole zvlášť a brzdění je tak zejména 

v zatáčkách účinnější.

•  Podpora brzdění v kritických situacích EVA  zvýší 

v případě potřeby efektivitu brzdné reakce.

•  Senzor tlaku v pneumatikách s nepřímou detekcí 

informuje řidiče o podhuštění některého z kol. 

INTELIGENTNÍ KONTROLA POHONU
Inteligentní protiprokluzový systém je oproti původní verzi 

doplněn o novou funkci. Je schopen okamžitě detekovat 

zhoršenou sjízdnost vozovky, která by mohla znamenat 

obtížný rozjezd a ztrátu kontroly nad chováním vozu. 

Za těchto okolností inteligentní protiprokluzový systém 

automaticky nahradí působení funkce ASR a sníží prokluz 

předních kol, aby byla zajištěna účinnost pohonu a vůz 

zachoval původní dráhu pohybu.

POSÍLENÁ OCHRANA 
V souladu s fi lozofi í nového vozu PEUGEOT 08 máte k dis-

pozici řadu prvků výbavy, které vám poskytnou maximální 

ochranu a bezpečnost. Vůz se může pochlubit prvotřídní 

směrovou stabilitou a při případném čelním nebo bočním ná-

razu vás chrání zesílená struktura karoserie, která je odolná 

a schopná absorbovat velkou část energie nárazu. Doplňují ji 

i další inteligentní zádržné prostředky.

AIRBAGY
Nový PEUGEOT 08 je vybaven 6 airbagy:

•   přední airbagy, které při čelním nárazu 

chrání hlavu a hrudník řidiče a spolujezdce, 

•   boční airbagy, které chrání řidiče 

a spolujezdce při bočním nárazu,

 •   hlavové airbagy, které cestujícím 

na předních i zadních sedadlech poskytují 

ochranu hlavy. 



PEUGEOT CONNECT SOS*
Peugeot rozšiřuje službu tísňového volání v Evropě. Když jde  

o vteřiny a potřebujete rychlou pomoc, můžete se spolehnout 

na PEUGEOT CONNECT SOS*.

Automatické tísňové volání: při aktivaci airbagů nebo pyro-

technických předpínačů bezpečnostních pásů je tísňové volání 

odesláno automaticky bez zásahu řidiče.  

PEUGEOT CONNECT SOS* lokalizuje polohu vozu, kontak-

tuje posádku a vyšle na místo potřebnou pomoc. Komunikace 

může probíhat v mateřském jazyce majitele vozidla.

Manuální odeslání tísňového volání: pokud je někdo ve voze 

svědkem nebo obětí krizové situace nevolnost, napadení , 

může rychle vyslat tísňové volání PEUGEOT CONNECT SOS*. 

Stačí po dobu 3 s tisknout tlačítko SOS umístěné na stropním 

panelu. 

V současnosti je služba PEUGEOT CONNECT SOS* k dispozici 

ve 3 evropských zemích: Francie, Německo, Itálie, Španělsko, 

Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Švýcarsko,  

Rakousko, Velká Británie, Dánsko a Polsko.

*Služba PEUGEOT CONNECT SOS je pro vozy 3 8 k dispozici zdarma, objednává 
se v rámci objednávky vozu a podmínkou je souhlas s všeobecnými podmínkami pro 
poskytování služby, které získáte u svého obchodního zástupce Peugeot. V ČR není  
tato služba prozatím dostupná.



01. Bílá Banquise

02. Černá Perla Nera

03. Šedá Hurricane

04. Hnědá Rich Oak

05. Modrá Dark Blue

06. Šedá Aluminium

07. Šedá Artense

08. Červená Rubi

09. Šedá Moka

10. Bílá Nacré

01.

03.

02.

04.



05.

06.

07.
08.

09.
10.



. Látkové čalounění MET5X černá Mistral se šedým prošíváním

. Látkové čalounění G5LDO Guérande

. Látkové čalounění OXFORD černá Mistral

. Čalounění koženka TEP/5lcantara černá Mistral

. Kožené čalounění Club N5PP5 černá Mistral

. Kožené čalounění Club N5PP5 Guérande

. Látkové čalounění MET5X černá Mistral







01. Kryty kol 15’’ AMBRE

02. Kryty kol 16’’ CORAIL

03. Hliníková kola 16’’ QUARTZ

04. Hliníková kola 16’’ TOPAZE

05. Hliníková kola 17’’ RUBIS

06. Hliníková kola 18’’ SAPHIR

05.

03.

01.

06.

04.

02.



01. 02.

05.

06. 07.

08.

01. Kšiltovka v šedé barvě, kombinace materiálů

02. Sada psacích per (kuličkové a keramické)

03. Brašna na počítač



03.
04.

09.

04. Čisticí utěrky z mikrovlákna 

05. Šedý a modrý zápisník

06.  Záchranné baterie  

pro mobilní telefon

07. USB lash disk modrý 8 GB, šedý 4 GB

08. Přívěšek na klíče nový PEUGEOT 308 

09. Optická myš s lithiovou baterií



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Karosářská sada: spojler, kryt podvozku, difuzor, 

logo, kryty vnějších zpětných zrcátek, boční polepy, hliníková kola 16’’ a 17’’. 

V nabídce  jsou i prvky linie S do interiéru vozu, bližší informace získáte v síti Peugeot.

LINIE S

Nosič kol na tažné zařízení s koulí 
demontovatelnou bez použití nářadíStřešní box

Vana do zavazadlového prostoru s dělicí přepážkou Přihrádka pod kryt

Chromované boční lišty

Osvětlený dveřní práh/velurové koberečky



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. Záruka na díly je 

u participujících koncesionářů Peugeot 

1 rok.

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.

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. 

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

SERVISNÍ SÍŤ A SLUŽBY 

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

PRůZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKů

Za účelem neustálého zvyšování kvality 

našich služeb vás může telefonicky 

kontaktovat naše partnerská společnost 

GfK Czech s dotazníkem hodnocení 

poprodejních služeb provedených 

na vašem voze. Jeho vyplněním přispějete 

ke zlepšení služeb poskytovaných v síti 

Peugeot. 

PRO VÁŠ KLID

PRO VAŠE POTĚŠENÍ
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