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Peugeot har i alle år overholdt en fabrikasjonstradisjon som

som gir en helt unik sansopplevelse, og det langt utover selve
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bygger på kvalitet og oppfinnsomhet. Og i dag, mer enn noensinne,
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bruker Peugeot all sin energi på å utvikle biler med elegant design

alle detaljer for å gi deg en totalt intuitiv kjøreopplevelse.
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I N S P I R A S J O N O G LY S T.

DET ER BARE Å GLEDE SEG TIL KJØRETUREN.

M A R K E R T P E R S O N L I G H E T.

Med sine lange, slanke og sporty linjer er nye PEUGEOT 308 SW en bil som inviterer til spennende opp-

Bilens design, robusthet og stil kommer til elegant uttrykk med full LED*-lyssignatur foran og

levelser. Med sine sjenerøse dimensjoner og iøynefallende kurver vekker den oppdagelseslysten og kjøre-

bak som er synlig dag og natt. Den nye dynamiske støtfangeren har LED-blinklys** som ﬂyter

gleden. Og med det nye, kraftige frontpartiet, som har løvesymbolet sentralt plassert, det nye panseret og

ut i frekvenser og tåkelys med LED**.

den vertikale grillen med dammønster* gjør bilen seg bemerket fra første øyeblikk.
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* Standard på versjonene GT Line og GT

* LED: 100 % belysning med lysemitterende dioder - Standard fra utstyrsnivå Allure
** LED: 100 % belysning med lysemitterende dioder - Standard-, ekstrautstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
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TIL INSPIRASJON.

U T M E R K E T KO M F O R T.

Hver enkelte detalj virker inspirerende ombord i Peugeot 308 SW. I kupeen er PEUGEOT

Setene ombord i nye Peugeot 308 SW er moderne og rafﬁnerte, med solide materialer og

i-Cockpit® et bevis på at alt her er uttenkt for din glede og komfort. Det kompakte rattet gjør

behagelige seteputer med god støtte både for fører og passasjerer. Nye PEUGEOT 308 SW har

at bilen er lett håndterlig, det høyt plasserte instrumentpanelet gir bedre komfort og den nye

fått et litt mer sporty preg, med kledninger av høy kvalitet og med røde sømmer*, et ratt trukket i

kapasitive berøringsskjermen gir en mer intuitiv kjøreopplevelse.

fullgarvet skinn* og detaljer i aluminium*.
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* Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon
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MODULERBAR I DET UENDELIGE.

G L E D E FO R H V E R K I LO M E T E R .

Det romslige interiøret i den nye PEUGEOT 308 SW tilpasser seg dine behov og ønsker i det

Verden åpner seg for deg takket være de store vindusﬂatene og det spektakulære panoramataket

uendelige. Det store bagasjerommet kan moduleres etter behov med blant annet et «Magic

i glass* med elektrisk betjent solgardin. Og for å gjøre turen enda mer behagelig innbyr

Flat»-baksete som kan felles ned slik at man oppnår et helt ﬂatt gulv og optimalt lastevolum.

Hi-Fi Denon*-pakken til en high ﬁdelity-opplevelse underveis.

Den lave lasteterskelen gjør det enkelt å laste ut og inn.
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* Ekstrautstyr

11

GLEDE SOM SANSES.

TA D E G F R E M U T E N P R O B L E M E R .
Med 3D-navigasjonssystemet med internettforbindelse og talegjenkjennelse blir
du guidet i 3D, samtidig som du kan bruke TomTom-tjenestene* på den kapasitive
berøringsskjermen (traﬁkkinformasjon, værmelding, bensinstasjoner, parkeringsplasser,
steder av interesse). Og med Mirror Screen-funksjonen kan du benytte deg av appene
på din Android Auto**, Apple Carplay**, eller MirrorLink**-kompatibel smarttelefon,
og det direkte på berøringsskjermen i bilen.

* Navigasjon er ekstrautstyr (standard på GT). TomTom-tjenestene er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge
** Kun apper som er Android Auto, Apple CarPlay eller MirrorLink-kompatible vil fungere, når bilen står stille eller kjører,
avhengig av hvert tilfelle. Når bilen kjører, vil visse funksjoner i appene bli nøytraliserte.
Visse typer innhold, som kan være gratis tilgjengelig på telefonen, kan kreve betaling av et spesielt abonnement
av en tilsvarende Android Auto, Apple CarPlay eller MirrorLink-sertiﬁsert app.
Mirror Screen-funksjonen virker enten via Android Auto (for Android-telefoner), via Apple CarPlay (for iOS-telefoner)
eller via MirrorLink-teknologien (for MirrorLink-kompatible Android-telefoner), og det på betingelse av at man har
et abonnement med mobiltelefon og internett.

DIT T FØLGE I FRIHETEN.
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F U L L T I L L I T.

A L LT I D L I T T F O R A N .

Active Safety Brake* er din ideelle ledsager. Dette automatiske nødbremsesystemet omfatter

Nye Peugeot 308 SW kompletterer de klassiske kjøreassistansesystemene* med: tretthetsvarsler,

et varsel ved tilfelle av risiko for kollisjon, et aktivt system for overvåking av dødvinkler*,

skiltgjenkjenning av fartsskilt og anbefaling av hastighet, automatisk veksling mellom nær- og fjernlys,

Visiopark 1* og Park Assist*. Med andre ord, kjøreassistanse som virker som en sjette sans.

adaptativ cruisekontroll og aktiv ﬁlskiftevarsling.

* Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon

* Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon
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REN GLEDE.

EN AMBISJON: GI DEG DEN
PERFEKTE KJØREOPPLEVELSE.
For å gjøre en økt kjøreopplevelse for deg, bidrar det høye teknologiske nivået
til å gi bilen unike kjøreegenskaper. Hjulopphengene er tilpasset hver BlueHDi
og PureTech-motor for bedre effektivitet og optimal komfort. Og med Driver
Sport Pack* blir visse parametere endret for å gi deg mer sportslig kjøreglede.
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* Standard- eller ekstrautstyr, avhengig av versjon

R E N E F F E K T I V I T E T.

P u r e Te c h - M O T O R E R .

N Y B l u e H D i 1 3 0 H K- M O T O R * .

Nye 308 SW er utstyrt med tresylindrede PureTech-motorer som gir økt ytelse takket være

Nye Peugeot 308 SW kan utstyres med en ny, unik BlueHDi 130 hk-motor*-motor som blant annet har et nytt,

den reduserte vekten og de reduserte dimensjonene.

mer kompakt eksosrensesystem. Utslippet blir behandlet ved kilden og ved utslippet, noe som gir redusert forbruk
og en enda mer effektiv eksosrensing.
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Forbruk bykjøring (l/100 km): fra 5,3 til 5,9 – CO2-utslipp bykjøring (g/km): fra 124 til 136
Forbruk utenbyskjøring (l/100 km): fra 3,5 til 4,3 – CO2-utslipp utenbyskjøring (g/km): fra 82 til 99
Forbruk blandet kjøring (l/100 km): fra 4,2 til 4,9 – CO2-utslipp blandet kjøring (g/km): fra 99 til112
* Vil bli tilgjengelig i slutten av 2017 med manuell girkasse - Godkjennelse av forbruk og CO2-utslipp pågår
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YTELSE I GENENE.

N Y A U T O M AT I S K G I R K A S S E E AT 8 * .

For å fremheve sin sporty karakter har nye PEUGEOT 308 SW GT nye eksklusive motorer, hvorav THP 205 hk

Den nye automatiske girkassen EAT8* gir bedre ytelse, raskere og mykere girskift takket være den nye,

med manuell girkasse eller den nye BlueHDi 180 hk* med den nye automatiske girkassen EAT8**.

elektriske girskiftbetjeningen Shift and Park by wire** og hendlene ved rattet.

Forbruk bykjøring (l/100 km) 7,6 – CO2-utslipp bykjøring (g/km): 176
Forbruk uytenbyskjøring (l/100 km) 4,8 – CO2-utslipp utenbyskjøring (g/km): 110
Blandet forbruk (l/100 km) 5,8 - CO2-utslipp blandet kjøring (g/km): 134
* Blir tilgjengelig i slutten av 2017, godkjennelse av forbruk og utslipp pågår.
** EAT8: 8-trinns automatisk girkasse (Efﬁcient Automatic Transmission 8 Speed)

* EAT8 (Efﬁcient Automatic Transmission 8): Ny 8-trinns automatisk girkasse, fra og med slutten av 2017 på versjon GT
** Girspak med elektrisk betjening
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ALLURE

3 0 8 S W, P E R F E K T T I L PA S S E T
DIN LIVSSTIL.
Med nye Peugeot 308 SW ﬁnnes det et stort utvalg tilbehør og utstyr
som gjør at du til enhver tid kan forene det nyttige med det behagelige.

1

3

2

4

1. Terskellist bagasjerom i rustfritt stål
2. Bagasjeromsmatte
3. Sykkelstativ på tilhengerfeste
4. Stoffmatter
5. Solgardin for bakrute
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3

6

R A F F I N E R T E VA L G .
Inne i bilen ﬁnner du elegante, førsteklasses materialer og ﬂotte
farger, alt etter valg.
Det er opp til deg å kombinere alt etter ønske og temperament.

1

4

2

5

1. Stoff MECO (Active)
2. Stoff TEP/Oxford Mistral (Allure)
3. Stoff TEP/Galdo Guérande (Allure)
4. Skinn Club NAPPA Mistral*
5. Skinn Club NAPPA Guérande*
6. Delskinn TEP/Stoff Oxford Mistral/Rød med røde sømmer (GT Line)
7. Skinn Club NAPPA Mistral med røde sømmer**
8. Skinn/ALCANTARA Mistral med røde sømmer (GT)
* Ekstrautstyr på nivå Allure
** Ekstrautstyr på nivå GT Line og GT
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A LT E T T E R LY S T.
Du har valget mellom ti farger for å oppnå nøyaktig
den bilen som matcher din stil.
Hvit Banquise*

Blå Encre*

Grå Artense*

Sort Perla Nera*

Hvit Nacré* (perlemor)

Grå Hurricane*

Gull Pyrite*

Grå Platinium*

Blå Magnetic*

Rød Ultimate*

* Standard- eller ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon

T H E F I N A L TO U C H .
For å sette prikken over i-en har vi et stort utvalg elegante
aluminimsfelger.

16“-aluminiumsfelg QUARTZ
(Active)
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16-aluminiumsfelg ZYRCON
(Allure)

16“-aluminiumsfelg JADE
(ekstrautstyr Allure)

17“-aluminiusfelg RUBIS
(GT Line)

18“-aluminiumsfelg SORT SAPHIR
(ekstrautstyr)

18“-aluminiumsfelg NOVA
(GT)
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FORHANDLERE
OG SERVICE.

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 5 år/100.000
kilometer, samt en garanti mot gjennomrustning i 12 år
på personbil og 8 år på varebil fra første
registreringsdato.
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 disposisjon 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 utvalget, be om tilbud.
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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

FOR DIN KJØREGLEDE
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

FOR MILJØET
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.

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.

