
PEUGEOT

308 GTi by Peugeot Sport

STANDARD- OG EKSTRAUTSTYR
TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Januar 2016
Oppdatert: 20.06.2016



308 GTi by Peugeot Sport 

Sikkerhetsutstyr:
ABS-bremser med bremsekraftfordeler
Nødbremseassistanse
ESP (elektronisk stabilitetsprogram) og antispinn
Hill assist
6 kollisjonsputer:
- to kollisjonsputer foran for fører og passasjer
- sidekollisjonsputer foran
- sidekollisjonsgardiner fra tak foran og bak
Bryter for utkopling av kollisjonspute på passasjersiden 
Sikkerhetsbelter foran med aut. strammere og blokkere 
med trykkbegrensning og varsel for ikke fastspent
Sikkerhetsbelter bak med trykkbegrensning
Startsperre
Aut. tenning av varselblink ved kraftig nedbremsing
Kutt av drivstofftilførsel ved ulykke/kollisjon
Cruise control med fartsbegrenser
Parkeringssensor foran og bak med visning i display
Regnsensor, automatisk tenning av hovedlys og  
automatisk nedblendbart innvendig speil
Dekktrykkovervåker
Varsellyd for gjenglemt nøkkel i tenning og tente lys
Varsel for åpne dører i multifunksjonsdisplayet
Bryter for låsing av dører inne i kupé
Automatisk låsing av dører og bagasjerom når bilen kjø-
rer fortere enn 10 km/t
Høydejusterbare hodestøtter foran
Tre høydejusterbare hodestøtter bak
Isofix barnesetefeste begge sider bak
Dekkskum (sprayboks) og nødkompressor

Komfort og teknikk:
Keyless Go og el-håndbrems
Serviceindikator og kjørecomputer
Elektriske vinduer foran og bak, ettrykksfunksjon med 
antiklem og barnesikring
Klimaanlegg, 2-soner automatisk betjent  
SMEG DAB+ radio, 9.7” berøringsskjerm, Arkamys,  
Bluetooth, USB/Jack og 6 høyttalere 
Navigasjon inkludert oppdatering av kartverk (2 ganger 
per år i 5 år)
Multifunksjonsratt trukket i Nappaskinn med røde  
sømmer og GTi-logo
Driver Sport Pack: tyngre styring, mer gassrespons,  
raskere girskift, mer motorlyd, rød instrumentbelysning 
og digitale instrumenter relatert til sportslig kjøring
Kupélys tidforsinket med kartleser lamper foran og bak
Lys i fotbrønn foran  
Midtarmlene foran, justerbart i høyden og lengden, med 
oppbevaringsrom
230V kontakt mellom forsetene
Sidespeil elektrisk innfellbare, justerbare og  
oppvarmede
Sminkespeil i solskjerm for fører og passasjer
Alu-pakke: alu-pedal, alu-fothviler og alu-terskler
Antrasittfarget tak for sportslig atmosfære
Dashbord med røde sømmer
Bøtteseter by Peugeot Sport i skinn, stoff og Alcantara

6-veis justerbare forseter med høydejustering
Multifunksjonsratt trukket i Nappaskinn med GTi-logo, 
høyde- og lengdejusterbart
Varmeseter foran
Baksete som kan deles 40/60
Stoffmatter foran/bak
Oppbevaringsrom i dører foran og bak

Dynamikk og design:
19” aluminiumsfelger Carbone, dekkdim 235/35 R19
Full LED-frontlys og sportslig frontfanger med  
tåkelys-signatur
Blinklys som flyter lyset utover i sekvenser
Sportsfjæring, senket 11 mm
Torsen ”limited slip” differensial
Kraftige bremser 380 mm foran og røde freistemples 
bremsekalippere merket PEUGEOT Sport
Sortlakkert diffuser bak med eksosrør på hver side
Sideskjørt i karosserifarge
Sidespeil lakkert i sort
Ekstra fargede sidevinduer bak
Tre LED-lys i baklykter

Standardutstyr 



Ekstrautstyr 

308 GTi by Peugeot Sport 
Alarm med sensor for både lyd og bevegelse sammen med superlås
Panorama glasstak med el-betjent solgardin (ikke mulig med Coupe France, tofarget lakk)
Ryggekamera
CD-spiller
Denon HiFi anlegg med 9 høyttalere inkl basshøyttaler, sammen med laminerte sidevinduer (ikke mulig sammen 
med nødhjul eller reservehjul pga basshøyttaler som ligger i gulvet i bagasjerommet)
Sigarettenner og askebeger
Metallic lakk



Motor og teknikk 308 GTi by Peugeot Sport

Turbo bensinmotor  1.6 THP 270 hk 
  Manuell 6-gir
Sylindervolum  1 598
Maks ytelse kW  200
Makes ytelse hk o/min  270 v/6000
Maks dreiem. Nm o/min  330 v/1900 
Girkasse, antall trinn  Manuell, 6-gir MCM R

Dekkdimensjon  235/35 R19Y Michelin Super Sport
Bremser foran  Skiver, ventilerte
Bremser bak  Skiver

Egenvekt kg  1 205
Maks tilh.vekt m/brems kg  0
Tillatt totalvekt  1 790
Vogntogvekt  0
Svingdiameter (fortau)  10,4
Topphastighet km/t  250
Akselerasjon 0-100 km/t  6,0

Stop&Start teknologi  Ja
Drivstofftank, liter  53

Forbruk liter/mil (ihht direktiv 99/100/CE):
Bykjøring  0,81
Landevei  0,49
Blandet kjøring  0,60
CO2-utslipp g/km  139
NOx-utslipp mg/km  7,8



Dreiemomentskurve



Dimensjoner



Modellprogrammet er under stadig utvikling, og kan følgelig være endret etter at brosjyren er produsert. Vi 
tar derfor forbehold om produktendringer samt eventuelle skrivefeil. Vi ber deg derfor å undersøke med din 
Peugeotforhandler for å få oppdatering på eventuelle endringer.

Vi gjør oppmerksom på at illustrasjonsfoto på forsiden kan avvike noe fra de norske spesifikasjoner.

Bagasjeromsvolum VDA-liter / liter vann

Dimensjoner


