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PEUGEOT 308 SW



Med sine smekre, stilrene og stramme linjer er
PEUGEOT 308 SW en elegant stasjonsvogn.
Det er en moderne og raffinert bil med en atletisk
silhuett. De store vindusflatene understreker bilens
dynamikk og innvendige følelse av plass. 

Med alle sine detaljer, romsligheten og den
teknologiske, intuitive førerplassen, vil nye
PEUGEOT 308 SW gi deg helt nye opplevelser.
Med sine presise detaljer, teknologier og de
sofistikerte materialene er PEUGEOT 308 SW
en bil med tiltrekningskraft.  

NYE PERSPEKTIVER



PEUGEOT 308 SW er en stor stasjons-
vogn, med en lav, stilig og sporty
utforming.
Baklukens form og de brede hjulbuene
understreker bilens karakter, samtidig
som det styrker inntrykket av likevekt 

og aerodynamikk. 
De profilerte, stilige baklysene er
teknologiske mesterverk. De er utstyrt
med LED-lamper av nyeste generasjon
som matcher perfekt med bilens kurver.  

UTPREGET
ELEGANSE



TILPASSINGS-
EVNE

PEUGEOT 308 SW har ideelle dimensjoner, med et
lastevolum på 610 dm3 (VDA 210, dvs. 660 liter målt
i vann), det vil si et bagasjerom som er blant
kategoriens største. Takket være de enkle formene
og «Magic Flat*» som gir et helt flatt gulv i en
håndvending, kan du oppnå et optimalt lastevolum

på hele 1660 dm3 (VDA 214), noe som burde
tilfredsstille alle behov. 
Med de estetiske krokene** på de forkrommede
skinnene i gulvet** kan du organisere og sikre lasten
uten problemer.

*Magisk baksete. **Standardutstyr, avhengig av versjon.



Med sin lekre grill og sitt katteaktige
utseende har PEUGEOT 308 SW en front
med en sterk estetikk. Lyktene, som er
utstyrt med Full LED*-teknologi, matcher
perfekt med bilens linjer. De gir en
lyssignatur i toppklasse, som er både
økonomisk og fengende. Sideblinklysene i

speilene og baklysene er også utstyrt
med LED-lamper.

*Lys med 100 % lysemitterende dioder, ikke
tilgjengelig eller standardutstyr, avhengig av
utstyrsnivå.

FULL LED
TEKNOLOGI*



Med 308 SW kan PEUGEOT tilby en helt
annerledes versjon av førerplassen:
PEUGEOT i-Cockpit er spesielt utarbeidet for
å gi deg spennende kjøreopplevelser.
Minimalistisk, stilren eleganse, med en høy
midtkonsoll, en 9,7-tommers
berøringsskjerm og et lydanlegg med en
enkel, sentral knapp som er inspirert av det

beste fra Hi-Fi verdenen.
Føreren vil umiddelbart legge merke til
ergonomien når han/hun tar plass bak rattet.
Kupeen, som går i sort lakk og satinert krom,
gir en øyeblikkelig følelse av eksklusivitet og
velbehag.

PEUGEOT
i-Cockpit



Den 9,7 tommers store berøringsskjermen er perfekt integrert i midtkonsollen, og gir
lett tilgang til en rekke funksjoner. Berøringsskjermen har hurtigtaster for å gjøre det
hele så enkelt som overhodet mulig*.

MULTITASKING KLIMAANLEGG
Du kan regulere tosone-klimaanlegget og
ventilasjonssystemet ved hjelp av
berøringsskjermen.

KJØREASSISTANSE
På berøringsskjermen kan du også regulere
forskjellige kjøreassistansesystemer (som
hastighetsregulator og -begrenser, avstand til
bilen foran, Park Assist for enklere parkering,
Hill Assist for hjelp ved start i bakke (starte
uten at bilen triller).

HI-FI
PEUGEOT 308 SW kan utstyres med
et Denon-anlegg som gir deg ypperlig
lydkvalitet, med åtte høyttalere og en

basshøyttaler. Den store volumknappen er
inspirert av Hi-Fi systemer i toppklassen, og
understreker den  rene, ryddige elegansen i
midtkonsollen.

NAVIGASJONSSYSTEM
Med det intuitive inntastingssystemet kan du
se kart i stort format*, og stille inn reiseruten
på en enklere måte.

INNSTILLINGER
Funksjonene, som alle kan innstilles på et par
sekunder, gir ergonomisk og enkel bruk av
skjermen.

TELEFON
Med Bluetooth-funksjonen er det enkelt å
bruke mobiltelefonen i bilen. Alle kontaktene
dine får du opp på skjermen, og du
kommuniserer sikkert via handsfree-
systemet.

PEUGEOT Connect Apps** 
Apper spesielt utviklet for bil, som
kombinerer: 
• Ergonomi, sikkerhet og brukervennlighet

takket være bilens store berøringsskjerm.
• Intelligens: Hver app analyserer

informasjonen som kommer fra bilen, som
kilometerstanden, GPS-posisjonen.

• Frihet: En tjeneste som er uten grenser.
• Enkelhet: Man kobler ganske enkelt til USB-

nøkkelen for å få opp appene på skjermen.
• Integrering: Fra hver app trenger du ganske

enkelt gjøre et enkelt trykk for å sette i gang
navigasjonen mot et bestemt sted, eller
foreta en telefonoppringning.

*Av sikkerhetsgrunner skal skjermen kun brukes når bilen
står stille.
**Foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.



PEUGEOT
CONNECT

PEUGEOT Connect SOS**
PEUGEOT har demokratisert nødoppringningsfunksjonen i Europa.
Når hvert minutt teller for deg, kan du stole på at PEUGEOT Connect
SOS handler raskt.
Automatisk nødoppringning: Dersom kollisjonsputene eller de aktive
beltestrammerne utløses, vil systemet automatisk foreta en
nødoppringning. Bilen blir lokalisert og det opprettes telefonkontakt
med personene i bilen. Kommunikasjonen kan foregå på språket til
bilens eier. Tilpasset hjelp blir deretter sendt ut. 
Manuell nødoppringning: Skulle du være vitne til en kritisk situasjon,
eller selv havne i en (f.eks. illebefinnende eller overfall), kan du raskt
ringe opp PEUGEOT Connect SOS. Du trykker ganske enkelt på SOS-
knappen (i 3 sekunder) ved taklampen. 

Tjenesten PEUGEOT Connect SOS er gratis tilgjengelig på PEUGEOT
308 SW, på den betingelse at dette har blitt avtalt ved bestilling av
bilen, og avhengig av de bruksbetingelser som er tilgjengelige hos
forhandleren.
Etter reisen kan du forbli “connected” til bilen takket være   PEUGEOT
Connect, og benytte deg av ny applikasjoner på din smartphone:   

APPEN « Link MyPeugeot* »
Denne appen henter inn informasjon fra bilen på din smartphone
(lokalisering, kilometerstand, forbruk, lamper som lyser…) for å tilby
deg følgende tjenester:

• Vedlikehold og varsler: Påminnelse om neste vedlikeholdsintervall.
• Find My Car (Lokalisere bilen): For at du lettere skal finne frem til

bilen der den står parkert.
• Last Mile Guidance (Fortsette navigasjonen): Etter at du har parkert

bilen guides du frem til det endelige bestemmelsesstedet til fots.
• Autonomi: Mellom to reiser, sjekk drivstoffmåleren og resterende

autonomi.
• Reisestatistikk: Når du har kommet vel frem, sjekk de viktigste

spesifikasjonene for reisen:
varighet, gjennomsnittlig forbruk, tilbakelagt distanse.

APPEN « Scan MyPeugeot* »
Har du et spørsmål om et utstyr? Ta bilde av det, og Scan
MyPeugeot sender informasjonen fra instruksjonsboken til din
smartphone.
Med Scan MyPeugeot finner du et utdrag av bilens dokumenter på
din smartphone. Du finner detaljene om denne appen på din
personlige MyPeugeot-side, som er tilgjengelig på PC   og
mobiltelefon.

*Foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.
**Ekstrautstyr, sammen med navigasjon.

PERMANENT FORBINDELSE MELLOM DIN PEUGEOT, DEG
OG VERDEN RUNDT

Under og etter reisen byr Peugeot Connect på en rekke tjenester
for at dine reiser skal bli enklere, sikrere og behageligere.

Peugeot Connect Apps*, som er spesielt utviklet for bruk i bil,
svarer til de behov du måtte ha under kjøringen.

Og etter kjøringen kan du på din smartphone benytte deg av
innovative tjenester gjennom applikasjoner som er koblet til din
Peugeot, som for eksempel Link MyPeugeot* eller Scan
MyPeugeot*.

PEUGEOT Connect Apps*
PEUGEOT Connect Apps er enkel i bruk: 
Man kobler ganske enkelt nøkkelen til USB-inngangen, og appene vises
i berøringsskjermen.

Av sikkerhetsgrunner skal skjermen kun brukes når bilen står stille.

COYOTE
Varsler om problemer underveis. Coyote informerer deg i sanntid om
faremomenter, risikosoner og forstyrrelser. For at du skal kunne ta alt
med den største ro!

DRIVSTOFF
Drivstoffappen gjør det mulig for deg å spare utgifter til drivstoff ved at
systemet finner frem til de rimeligste stasjonene.

PARKERING
Med parkeringsappen kan du finne en ledig parkeringsplass og bli
guidet  frem dit uten å kaste bort tid.

MICHELIN TRAFIC
Med riktig informasjon til rett tid og på rett sted:   Med MICHELIN Tra-
fic-appen slipper du unna køtrafikken!

GULE SIDER
Finn frem til en bedrift eller en fagperson i en håndvending.

MYPEUGEOT
Appen MyPeugeot gir deg all den informasjonen du trenger om bilen,
fra bilen. Den oppretter også en direkte og effektiv forbindelse mel-
lom føreren og fabrikanten.

TRIPADVISOR
En nettapp som gir deg gode råd om hoteller, bed & breakfast, restau-
ranter og severdigheter over hele verden.



Ergonomien er merkbar med en gang du tar
plass bak det lille rattet.
Komforten ombord garanteres av spesielle
hjuloppheng, ypperlige kjøreegenskaper og
støyisolering.

De mange kjøreassistansesystemene, som
ESP, dødvinkelovervåking*, varsling* om
risiko for kollisjon (ARC) og automatisk
nødbrems*, bidrar til å øke sikkerheten for

bilen og passasjerene. PEUGEOT 308 SW
overlater ingenting til tilfeldighetene, og gjør
kjøringen lettere for deg, blant annet takket
være Park Assist*   (parkeringshjelp) eller
Hill Assist* (hjelp til bakkestart),
ryggekamera*, Keyless Go-systemet*
(ADML) og den elektriske*
parkeringsbremsen.  
 
*Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.

KJØRE- 
EGENSKAPER



FØLELSE AV
UENDELIGHET

La lyset strømme inn i din PEUGEOT 308 SW. Med panoramataket i glass* har bilen
en vindusflate på hele 1,69 m2, noe som gir en behagelig følelse av romslighet og
komfort. Ombord i din PEUGEOT 308 SW kan du og dine passasjerer nyte en
komfortable atmosfære, med behagelige lysforhold, finish i toppnivå og musikk fra
Denon* Hi-Fi systemet med hele ni høyttalere.

*Ekstrautstyr, avhengig av versjon.



PEUGEOT 308 SW er en stor, elegant, sporty og
stilfull stasjonsvogn som uten tvil vil gi deg nye
kjøreopplevelser og ny kjøreglede.

Bilens aerodynamikk har blitt utarbeidet i den
minste detalj. Takket være bilens spesielle
chassis og bruk av lette materialer som
aluminium, er bilen 140 kg lettere enn sin
forgjenger. Dette, kombinert med Euro 6-bensin-
og dieselmotorene av siste generasjon, gir meget

gode verdier når det gjelder forbruk og CO2-
utslipp.

PEUGEOT 308 SW lystrer det minste vink fra
føreren. Bilen gir samme kjørekomfort som en
kombimodell. Kjøringen er intuitiv og styringen
presis, noe som gir sikre og dynamiske
kjøreegenskaper.

NYE KJØRE-
OPPLEVELSER



308 SW-utvalget omfatter nå en eksklusiv 308 SW GT Line-
versjon med helt spesielle stilelementer: Et løvesymbol som
fremheves på grillen og GT Line-signatur på grillen, bakluken og
forskjermene.

308 SW GT Line tilbyr et høyt nivå av kvalitet, stilfullt design og
dynamiske kjøreegenskaper. Bilen er spesielt nøye utarbeidet og
justert i den aller minste detalj, innvendig som utvendig.

GT Line
EN STERK PERSONLIGHET



308 SW GT Line har en bred og lav silhuett, takket være de
spesielle pyntelistene på sidekanalene, det sorte luftinntaket og
den doble eksospotten. Bilen er utstyrt med 17-tommers Rubis-
aluminiumsfelger, og kan også utstyres med spesielle tofargede
18-tommers Nova-aluminiumsfelger. 

Alle lysfunksjonene bruker LED-teknologi: Frontlykter med Full
LED* (62 elementer), blinklys med LED (30 elementer) og tåkelys
med LED. Med baklysene (48 elementer) består 308 SW GT Line
total av 142 LED-lamper.

*100 % lysemitterende diode.

GT Line
EN SIKKER STIL



Ta plass i PEUGEOT i-Cockpit, og føl at du “går i ett” med bilen. Det høyt plasserte
instrumentpanelet og det kompakte rattet med perforert skinn gir deg unike
kjøreopplevelser.

Kupeen er av topp kvalitet: pedaler i aluminium, dørterskler i rustfritt stål, tak og
kupédetaljer i antrasitt (standard). Bilen har røde sømmer på kledningene*,
dashbordet, dørpanelene, girspakmansjetten og mattene. Og for å matche med dette
har berøringsskjermen et rødt og sort fargetema kalt Redline.

For å tilfredsstille førere med en dynamisk kjørestil tilbys Driver Sport Pack som
ekstrautstyr. Denne funksjonen, som føreren aktiverer ved hjelp av knappen “Sport”
på midtkonsollen, endrer visse innstillinger slik at føreren får en helt ny
kjøreopplevelse: Servostyringen og gasspedalen blir mer reaktive, motoren avgir en
kraftigere og mer sporty lyd. Instrumentpanelet endrer farge fra hvit til rød, med
visning av parametere knyttet til den dynamiske kjøringen (effekt, turbotrykk,
dreiemoment). 

GT Line
   UNIKE FØLELSER

*Delskinn TEP/stoff Oxford er standard (fra november 2015), skinn Club Nappa er ekstrasutstyr.



FULL LED-LYKTER*

Fronten på PEUGEOT 308 SW har en estetisk, moderne lyssignatur som fremheves av Full LED-teknologien. Hver lykt består av 31 LED-
lamper, som gir bilen et smidig, uttrykksfylt og fengende utseende.

*100 % lysemitterende diode. Standard eller ekstrautstyr, avhengig av versjon.

AUTOMATISK GIRKASSE EAT6

Den automatiske girkassen EAT6, som er designet og utviklet i samarbeid med Aisin AW, finnes på
motorene 1,2 PureTech 130 hk, 1,6 BlueHDi 120 hk og 2,0 BlueHDi 150 hk. Girkassen er utstyrt
med Quickshift-teknologi som gir:
· raskere og mykere girskift
· mindre effekttap og likevel lavt utslipp

Girkassens ytelse (energieffektivitet) er nærmest tilsvarende ytelsen til en manuell girkasse, takket være:
· reduksjon av innvendige friksjoner
· låsbare momentomformere som aktiveres når det er nødvendig for å unngå friksjoner.
Dette fører til at forskjellene når det gjelder utslipp sammenlignet med en  manuell girkasse er på
kun 5 g/km (med iso-dekk), noe som gjør denne versjonen til ytterst interessant når det gjelder
både komfort og forbruk.

EFFEKTIV

TEKNOLOGI



PureTech tresylindret turbobensinmotor

Denne motoren, som er både kompakt og økonomisk, er et rent
konsentrat av effektivitet og teknologi. Den gir en kjørekomfort som er
blant de beste på markedet, og byr på et ypperlig kompromiss
mellom lave turtall og effekt. Med tilsvarende effekt og komfort er
dette en motor med en ny teknologi som gjør det mulig å redusere
forbruket og CO2-utslippet med   21 %.

BlueHDi-teknologien

BlueHDi er navnet på Peugeots Euro 6  dieselmotorer. Denne
teknologien gjør det mulig å redusere utslippet av NOx med over 90 %,
optimaliserer CO2-utslippet og forbruket, og eliminerer 99,9 % av
partiklene.

BlueHDi - Tilgjengelige motorer 

Girkasse CO2-utslipp (f.o.m.) Maks. dreiemoment

1,6 BlueHDi 100 hk BVM5 92 g/Km 254 Nm fra 1750 o/min

1,6 BlueHDi 120 hk
BVM6 85 g/Km(1)

300 Nm fra 1750 o/min
EAT6* 96 g/Km

2,0 BlueHDi 150 hk
BVM6 93 g/km

370 Nm fra 1750 o/min
EAT6* 108 g/km

BVM5: 5-trinns manuell girkasse.
BVM6: 6-trinns manuell girkasse.
EAT6: 6-trinns automatisk girkasse (Efficient Automatic Transmission 6).

  (Blandet forbruk fra 3,2 til 4,2 l/100 km, CO2 fra 85 til 111 g/km)
(1) Versjon med meget lavt forbruk.
*6-trinns automatisk girkasse EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6): Med Quickshift-teknologi som gir raskere girskift og ypperlig flyt og brukskomfort. 

1,2 PureTech 130 hk

Girkasse

Maks.dreiemoment

Tilgjengelig dreiemoment

Direkte innsprøytning høytrykk

Turbo av ny generasjon med høy
ytelse

Blandet forbruk (l/100 km) 

CO2-utslipp (g/km)

BVM6 og EAT6*

230 Nm fra 1750 o/min

95 % mellom 1500 og 3500 o/min

200 bar

240 000 o/min

fra 4,7  til 5,2

fra 109 til 119

1,6 BlueHDi 120 hk

Girkasse

Maks. dreiemoment

Blandet forbruk (l/100 km)

CO2-utslipp (g/km)

BVM6 og EAT6*

300 Nm ved 1750 o/min

fra 3,2 til 3,9

85(1) 

MOTORER



Girkasse
Normalt forbruk l/100 km(1)

CO2 (g/km)
Bykjøring Utenbys Blandet

1,2 PureTech 110 hk BVM5 6,1**/6*** 4**/4,1*** 4,7**/4,8*** 109**/111***

1,2 PureTech 130 hk BVM6 5,9*/6,1**/6,2*** 4*/4,2**/4,3*** 4,7*/4,9**/5*** 109*/113**/115***

1,2 PureTech 130 hk EAT6 0,63**/0,65*** 0,41**/0,44 0,49**/0,52*** 114***/119***

1,6 BlueHDi 100 hk BVM5 4,3/4,4*** 3,1*/3,2 3,5*/3,6**/3,7*** 92*/94**/96***

1,6 BlueHDi 120 hk(2)(3) BVM6 3,6*/3,3** 3*/3,2** 3,2*/3,3** 85*/88**

1,6 BlueHDi 120 hk(4) BVM6 4,7*** 3,5*** 3,9*** 102***

1,6 BlueHDi 120 hk EAT6 4,1*/4,2**/4,4*** 3,4*/3,5**/3,6*** 3,7*/3,8**/3,9*** 96*/99**/102***

2,0 BlueHDi 150 hk BVM6 4,1*/4,2**/4,3*** 3,3*/3,4 3,6*/3,7 93*/95**/97***

2,0 BlueHDi 150 hk EAT6 4,8**/5*** 3,8**/3,8*** 4,1**/4,2*** 108**/111***
*Med energisparedekk UBRR (Ultra lav rullemotstand)
**Med energisparedekk TBRR (Meget lav rullemotstand)
***Med 17’’- eller 18’’-felger
(1) I henhold til direktiv 99/100/CE
(2) Ikke tilgjengelig på GT Line
(3) Verjson med meget lavt forbruk
(4) Kun GT Line
BVM5: 5-trinns manuell girkasse
BVM6: 6-trinns manuell girkasse
EAT6: 6-trinns automatisk girkasse (Efficient Automatic Transmission 6)

PEUGEOT OG

PEUGEOT tilbyr et rikt utvalg av biler
med lavt utslipp. Over halparten av
våre modeller har et utslipp på under
140 CO2 per km. De gode resultatene
skyldes velprøvde teknologier som vi
er ledende på. Blant annet finnes vår
dieselmotor med partikkelfilter
(lansert i  2000) på over 2,1 million
biler (99,99 % reduksjon av
partikkelutslippet). Dette systemet
bidrar til å  verne om miljøet av
å  redusere dieselpartiklene til minst
målbare grad (0,004 g/km). Andre nye
teknologier som tar miljøhensyn er
Stop & Start og utviklingen av en
ny  generasjon diesel- og
bensinmotorer.

MILJØET

PEUGEOT 308 SW er utstyrt med den
tresylindrede  bensinmotoren 1.2 PureTech
130 hk med turbo og 6-trinns manuell eller
automatisk girkasse EAT6* (Efficient
Automatic Transmission 6). 
Kompakte dimensjoner, redusert vekt og bruk
av lavfriksjonsmaterialer  er avgjørende for å
oppnå tilfredsstillende resultater når det
gjelder økonomi og ytelse, uten at det går ut
over bilens pålitelighet og soliditet. Med
denne nye motoren kan PEUGEOT 308 SW
forene ytelse og kjøreglede.

Nye teknologier finnes på PEUGEOT 308 SW,
blant annet BlueHDi, som er navnet på
Peugeots Euro 6 Diesel. Teknologien
kombinerer SCR (Selective Catalytic
Reduction**) med tilsetningsmiddel, som gjør
det mulig å redusere  NOx-utslippet
(nitrogenoksyd) med over 90 %, optimalisere
CO2-utslippet og eliminere 99,9 % av
partiklene.

*6-trinns automatisk girkasse.
**Selektiv katalytisk reduksjon



BREMSER OG ESP®
For å oppnå optimal likevekt og dermed bevare kjøregleden i
krevende situasjoner, er PEUGEOT 308 SW utstyrt med et
bremseanlegg som kombinerer flere forskjellige funksjoner:

• ESP® (Electronic Stability Program) med antispinn (ASR), som
virker på bremsene og motorstyringen for å unngå at hjulene
spinner når veigrepet er dårlig.

• CDS (Dynamisk stabilitetskontroll) sammenligner
informasjonen som sendes fra rattvinkelsensoren og
slingringskontrollen, for å avdekke enhver tendens til under-
eller overstyring. Systemet gjenoppretter i den grad det lar seg
gjøre, den opprinnelige kursen for bilen.

• ABS (Antiblokkering av hjul) hjelper deg å få kontroll over bilen
når veigrepet blir dårlig ved bråbremsing.

• REF (Elektronisk bremsekraftfordeler) styrer bremsekraften hjul
for hjul for bedre effektivitet, spesielt i svinger.

• AFU (Nødbremseassistanse) øker bremsesystemets effektivitet
om nødvendig..

• Dekktrykkovervåkeren lokaliserer og varsler hvis et dekk har for
lavt dekktrykk.

INTELLIGENT TRACTION CONTROL
Vårt antispinnsystem har fått en ny funksjon sammenlignet med
klassiske antispinnsystemer. I situasjoner med dårlig veigrep, for
eksempel på snø eller is, vil Intelligent Traction Control overta for
den klassiske ASR. Spinningen på forhjulene reduseres slik at
bilen får god trekkraft og kursen opprettholdes.

FORSTERKET SIKKERHET
PEUGEOT 308 SW har et rikt utvalg av utstyr som gir deg
maksimalt med sikkerhet. Bilen har en oppbygging med
dimensjoner som gjør at karosseriet har god motstand og
absorberer støt både forfra og fra sidene

KOLLISJONSPUTER
PEUGEOT 308 SW har 6 kollisjonsputer:

• To kollisjonsputer foran som beskytter føreren og
forsetepassasjeren i hode- og brystnivå ved frontkollisjoner.

• To sidekollisjonsputer som beskytter føreren og
forsetepassasjeren ved påkjørsel fra siden.

• To sidekollisjonsgardiner i taket som beskytter føreren,
forsetepassasjeren og baksetepassasjeren i hodenivå.

SIKKERHET



FARGER

Hvit Banquise Grå Moka

Blå Encre Grå Hurricane*

Blå Magnetic** Sort Perla Nera*

Grå Aluminium

Hvit Nacré*

Rød Ultimate*

Grå Artense*
*Også tilgjengelig på GT Line.
**Kun tilgjengelig på GT Line.



KLEDNINGER
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Hjulkapsel 15” AMBRE Hjulkapsel 16” CORAIL Aluminiumsfelg 16” QUARTZ

Aluminiumsfelg 16”
tofarget TOPAZE

Aluminiumsfelg 17”
tofarget RUBIS*

Aluminiumsfelg 18”
tofarget NOVA**

FELGER

*Standard på GT Line.
**Kun tilgjengelig på GT Line.

Aluminiumsfelg 18”
tofarget SAPHIR



TILBEHØR

1. Bil utstyrt med 18”-aluminiumsfelger i sort Saphir, sorte
sidelister og takbøyler med skistativ

2. Sykkelstativ på tilhengerfeste
3. Multimediaholder
4. Solgardiner
5. Tilbehør for oppdeling av bagasjerom på skinner
6. Bagasjeromsterskel i rustfritt stål
7. Skålformet bagasjeromsmatte
8. Dørterskler med belysning

1

3 4 5

62 7 8
De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er presentert i denne brosjyren er ikke alle tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr) på alle modeller. Modellprogrammet er under stadig utvikling, 
og kan følgelig være endret etter trykking av denne brosjyren. Vi henviser derfor til  oversikt over tekniske spesifikasjoner, standard- og ekstrautstyr og farger og inntrekk. Ta kontakt med din Peugeot
forhandler for å få oppdatering på de siste endringer.

MER ENN 10 000 SALGS- OG
SERVICEPUNKTER I EUROPA 
Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte
medarbeidere, og siste generasjon av 
testutstyr, er Peugeots forhandlernett
godt forberedt for å yte den beste service
for deg og din bil. 70 forhandlere og

serviceverksteder i Norge og over 10 000
i hele Europa står klare dersom det skulle
dukke opp behov for assistanse

PEUGEOT INTERNETT 
Oppdag Peugeot på internett, benytt
følgende adresser: 
http://www.peugeot.com 
http://www.peugeot.no
http://facebook.com/PeugeotNorge

PEUGEOT OG MILJØET 
Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i verk stadig nye tiltak for å begrense bilens negative virkninger på miljøet. Stadig renere motorer, resirkulering av deler og begrensing av skadelige
utslipp. Vi skal gjøre vårt for alltid å være i fremste rekke også på dette området.

FOR DIN TRYGGHET
PEUGEOT GARANTI
Peugeot setter store kvalitetskrav til alle
deler som monteres i din bil. Det settes
store krav til valg av materialer, det
foretas grundig forbehandling
(galvanisering/sinkbehandling) av
platedeler, og for alle deler foretas det
langvarige holdbarhetstester. Kvalitet 
er satt i høysetet i alle ledd hos Peugeot.
Garantien på din bil dekker både deler 
og arbeid i 5 år* eller 100.000 kilometer,
samt en garanti mot gjennomrustning 
i 12 år på personbil og 5 år på varebil 
fra første registreringsdato.

* Peugeot har to års fabrikkgaranti. Peugeot importøren
Bertel O. Steen A/S gir i tillegg en utvidet garanti (total
garantitid inntil 5 år/100.000 km).

PEUGEOT ASSISTANCE 
Peugeot Assistance vil kunne gi deg hjelp
på alle dine bilturer i Norge såvel som i
hele Europa om problemer skulle oppstå.
Peugeot Assistance står til din disposi-
sjon 24 timer i døgnet, 365 dager i året,
både på hjemstedet og på veien. Du kan
ringe gratis på grønt nummer 800 30022
og hjelp kommer i løpet av kort tid. 
Peugeot Assistance vil også sette deg i
direkte kontakt med din forhandler om
dette er ønskelig.

PEUGEOT ORIGINALDELER
Hver enkelt del på dagens biler utgjør 
et viktig ledd av sammensatt mekanikk.
Dersom en av disse delene går i stykker,
og skiftes ut med en uoriginal del,
risikerer man å endre bilens ytelser og
sikkerhet. Alle Peugeot originaldeler blir
nøye testet og kontrollert for å garantere 
bilens funksjon, det vil si sikkerhet for deg
og dine passasjerer. Dersom du trenger å
reparere bilen din, kan du være sikker på
at Peugeot originaldeler gir deg nettopp
den tryggheten.

PEUGEOT TILBEHØR
Peugeot tilbyr et komplett utvalg av 
tilbehør, skreddersydd til den enkelte
bilmodell. Peugeot forhandleren har ut-
valget, be om tilbud.

PEUGEOT DELESERVICE
25.000 delenummer lagerføres på Bertel
O. Steen AS sitt sentrallager på Fjeldbo. 
Forhandlerne er online datatilknyttet 
hverandre og sentrallageret for å sikre
maksimal hurtighet i leveringen dersom
uhellet er ute. Beredskap 24 timer i døgnet
og “over natten leveringer” av deler fra
Frankrike* er med på å gjøre ståtiden for
bilen på verkstedet kortest mulig
* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA.

FOR DIN KJØREGLEDE 

FOR MILJØET 

FORHANDLERE OG SERVICE


