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Peugeot, Fransız geleneklerinden aldığı ilhamla adımlarını her zaman

yüksek kaliteli, yenilikçi olma yolunda attı. Tüm enerjisini sürüş

keyfinin de ötesinde heyecan verici bir deneyim sunmak için şık ve tüm

algıları keskinleştirecek tasarıma sahip bir araç yaratmak için

yoğunlaştırdı. Böylelikle tüm teknolojiler, malzemeler ve tüm diğer

detaylar daha sezgisel bir sürüş keyfini deneyimlemeniz için bir araya

getirildi.
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ÖNCÜ

PEUGEOT 308'in şık çizgileri, cüretkarlığını ve zarif ama aynı 

zamanda akıcı tarzını ortaya koymaktadır. 

Aslanla öne çıkan ifadesi, damalı ızgarasının* üzerinde yer alan  kaputu ve tamponu* ile

Peugeot 308’in gücünü simgelemektedir.

PEUGEOT 308, kendine has tarzını göstermek için, gece ve gündüz karakterini öne çıkaran

led ışık imzasına sahiptir. Teknolojik havasını, kayan LED** sinyaller ve LED** sis farları ile

zarif bir şekilde yansıtmaktadır.

* Versiyona göre standart veya mevcut değildir. * Versiyona göre standart veya mevcut değildir.



S ÜR ÜŞ  HEYECANI HER  DETAYDA KARAKTER

İçerde, Peugeot i-Cockpit® ile zevk almak için tasarlanmış bir dünyaya dalın. 

Kompakt direksiyon simidi, göz hizasına konumlandırılmış gösterge paneli ve 

kapasitif dokunmatik ekran ile daha çevik ve sezgisel bir sürüşü keşfedin.

Kendinizi PEUGEOT 308'in rafine iç mekanı ile büyüleyin. Üst sınıf kalitesinde döşeme, 

deri direksiyon simidi* ve özenle hazırlanmış işçilikle bütünleşmiş malzemesini ve kaliteli

tasarımını keşfedin.

98 * Versiyona göre standart veya mevcut değildir. * Versiyona göre standart veya mevcut değildir.
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ÜST  SEV İYE  KONFOR GÖZÜ N GÖREBİL D İĞ İ  KADAR SAK İN  VE  
GÜVENL İ

Yolculuğa çıkmak PEUGEOT 308'de daha önce hiç olmadığı kadar zevkli; çünkü duyulara hitap eden 

ergonomik koltuklar ön ve arka kısımda sürüş keyfiniz için en ideal konforu sunmaktadır.

Her seyahati benzersiz bir deneyime çevirmek için panoramik bir manzaraya sahip olabilirsiniz.

Yolcuların huzur ve rahatı için tasarlanan büyük panoramik cam tavan* yolcu kabinini doğal

ışıkla buluşturmaktadır. 

* Versiyona göre standart, opsiyonel veya mevcut değildir.



YENİ  DENEYİMLER ,  YENİ  HEYECANLAR
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DUY GULARIN  HÜCUMU

PEUGEOT 308’de Denon Hi-Fi Pack*'in keskin, doğal sesi, yüksek kaliteli müzikle yolcuğunuza 

eşlik etmektedir. Aynı zamanda sürüş tutkunları için Spor Paketi* tutku dolu bir seyahat sunmaktadır.

SENİ  EN  FAZLA  İLG İLENDİR ENE  BAĞ LAN

PEUGEOT 308 Mirror screen işleviyle donatılmış, doğrudan kapasitif dokunmatik ekranda Android Auto*, Apple CarplayTM* veya

MirrorLink®* ile uyumlu tüm akıllı telefon uygulamalarından yararlanma imkanı sunmaktadır.

* Yalnızca sertifikalı Android Auto, Apple CarPlay ™ veya MirrorLink® uygulamaları, araç durdurulduğunda veya sürüş sırasında uygun şekilde çalışmaktadır. Sürüş sırasında söz konusu 
uygulamaların bazı özellikleri devre dışı bırakılacaktır. Akıllı telefonunuzda ücretsiz olabilecek bazı içerik türleri, eşdeğer sertifikalı Android Auto, Apple CarPlayTM veya MirrorLink® uygulaması için
ücretli abonelik gerektirmektedir. Ayna Ekran özelliği, mobil ve internet sözleşmeniz varsa Android Auto (Android akıllı telefonlar için), Apple CarPlay ™ (iOS akıllı telefonlar için) veya MirrorLink® 

teknolojisi (MirrorLink® ile uyumlu Android akıllı telefonlar için) aracılığıyla çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen “http://www.peugeot.fr/marque-et-technologie/technologies/connectivite.html”
sayfasını ziyaret edin.

* Versiyona göre standart, opsiyonel veya mevcut değildir.



A RZULARIN ÖTESİNDE
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GÜVEN VER İC İ  B İR  Ş EK İLDE  DES TEK L İ

Uzun yolculuklarda, ileri teknolojilerin avantajlarından yararlanmak için: Yorgunluk Tespit Sistemi*, 

Akıllı Işık Sistemi*, Aktif Şerit Takip Sistemi*, Hız Levhası Tanıma Sistemi*, Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi* 

güvenli bir sürüş sunmaktadır.

* Versiyona göre standart, opsiyonel veya mevcut değildir.

ŞOFÖR KOLTUĞU NDA HUZUR

Visiopark 1 180o Panoramik Arka Kamera*, Ön ve Arka Park Sensörü* ve Otomatik Park Sistemi

(Park Assist)* ile konforlu ve huzurlu bir manevra imkanı sağlar.

* Versiyona göre standart, opsiyonel veya mevcut değildir.



HEDEF MÜKEMMELLİ K  
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VER İML İL İK  VE  Y OL  TUTUŞTA ÖNCÜ

Eşsiz sürüş zevki için, PEUGEOT 308 teknik özellikleri 

yolculuklarınızda benzersiz tutkular sunmaktadır. 

Yol tutuş, optimum verimlilik ve rahatlık için BlueHDi ve

PureTech motor ile harmanlanmıştır. 



DİNAMİK VE  OLAĞANÜSTÜ
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PURET EC h  M OTOR LAR ı

Peugeot 308’de kullanılan üç silindirli PureTech benzinli motorlar düşük ağırlık ve kompakt boyutları sayesinde

yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunmaktadır. 31 ülkeden 65 jurinin 2015, 2016, 2017 ve 2018’de

1.0L – 1.4L motorlar kategorisinde seçtiği PureTech Turbo motorlar üst üste 

4 yıldır «Uluslararası Yılın Motoru» ödülünü almıştır.

PureTech 130 hp S&S EAT6 Tam Otomatik ve PureTech 130 hp S&S manuel seçenekleri sunulmaktadır.

BL UEhD i MOTORLAR

Peugeot 308’de kullanılan BlueHDi dizel motorların en önemli özellikleri SCR katalitik konvertör sayesinde

NOx emisyonlarını %90 oranında azaltmaları, CO2 emisyonlarını optimize etmeleri ve partikül emisyonlarını

%99.9 oranında azaltmalarıdır.  Bu motorlar sınıfının en az yakıt tüketim değerlerini sağlarken üstün 

performansı da bir arada sunmaktadır.

1.5 BlueHDi 130 hp S&S EAT6 Tam Otomatik seçeneğiyle sunulmaktadır.
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308 ,  ONUN ST İL İ  S İZ İN  ST İL İN İZ

PEUGOET 308, karakterini, yaşam biçiminize uyacak geniş bir aksesuar ve donanım

seçeneğiyle ortaya koymaktadır.

1- Tavan Taşıma Barları
2- Esnek Bagaj Havuzu
3- Alarm/Arka-Ön Park Desteği
4- Kadife Paspas
5- Koltuk Kılıfı
6- Kırmızı Şeritli Siyah Yan Dikiz Aynası Kapakları

1

2 4

3

5 6



hASSAS  DETAY
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Hiçbir şey şansa bırakılamaz... Koltuklar, malzeme seçiminden 

dikişin rengine kadar, ince detaylarla sunulmaktadır.

1. METAX Mistral siyah kumaş (1)
2. MECO siyah kumaş (2)
3. Oxford Mistral siyah yarı deri (3)
4. Oxford Guerande bej yarı deri (3)
5. Oxford Mistral kırmızı dikişli siyah yarı deri (5)

(1) Access seviyesinde standart olarak
(2) Active seviyesinde standart olarak
(3) Allure seviyesinde standart olarak
(4) GT Line seviyesinde standart olarak

3

2

1

5

4

8
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GRİ (Tekno)BEYAZ (Alp) MAVİ (Okyanus)

GRİ (Platinyum)  GRİ (Bej)GRİ (Fırtına)

BEYAZ (Sedef)

MAVİ (Manyetik)

SİYAH (İnci)

KIRMIZI (Ultimate)

BEĞENİLER İN İZ İ  KARŞ ıLAMAK İÇ İN  ÖNGÖRÜLDÜ .

Tarzınıza uyan bir araç bulmak için 10 adet yüksek seviyede

rafine edilmiş renk önerilmektedir.

SON DOKUNUŞ

* Versiyona göre standart, opsiyonel veya mevcut değildir

Modelinizi mükemmelleştirmek için geniş yelpazedeki zarif

jant kapakları* ve alaşımlı jantlar* arasından seçim yapın.

16 " QUARTZ
alaşım jant

16 " ZYRCON
alaşım jant

15 " AMBER
jant kapağı

18 " SAPHIRE
alaşım jant

18 " DIAMOND
alaşım jant

17 " RUBY
alaşım jant
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ÜRETİCİ GARANTİSİ
Peugeot’da kalite, aynı zamanda bir yaşam
tarzıdır.  Yeni aracınız Türkiye’de üretim
hatalarına karşı kilometre sınırı olmaksızın 2 yıl
boyunca yedek parça ve işçilik garantisi
altındadır. Boya üretici garantisi binek araçlar için
3 yıl ve ticari araçlar için 2 yıldır. Delinmeye karşı
üretici garantisi ise binek araçlar için 12 yıl ve
ticari araçlar için 5 yıldır.

PEUGEOT SERVİS SÖZLEŞMELERİ 
Artı Garanti ve Full Servis, kafanızın rahat olması
için 2 özel formül. Arıza durumunda yardım
hizmetinden onarıma, aşınan parçaların
değiştirilmesinden bakıma kadar, aracınız
üzerindeki müdahale seviyesini siz seçersiniz ve
her zaman Peugeot kalite garantisinden
yararlanırsınız. Ve tam bir özgürlük dünyası size
açılır.

PEUGEOT KASKO
Peugeot şebekesinin özel hizmetler gamını
tamamlayan Peugeot Kasko, özel olarak
güvenliğiniz için düşünülmüş tam kapsamlı bir
sigorta poliçesi sunuyor ve güveninize layık bir
hizmet kalitesi ve mevcudiyet sunmak için sürekli
müşteri odaklı kalıyor. Peugeot Kasko ile,
alışılmış Peugeot satış noktanızda veya bir başka
yetkili Peugeot servisinde orijinal yedek
parçalarla ve üretici garantisine uygun olarak
onarımların yapılması güvencesine sahip
olursunuz.  Satış noktanızdan ücretsiz ve kişisel
bir fiyat teklifi isteyiniz.

PEUGEOT ASSISTANCE 
Tek bir aramayla Türkiye ve tüm Avrupa’da
beklenmedik durumların üstesinden gelirsiniz.
Peugeot Assistance size günde 24 saat, yılda
365 gün göz kulak olur.

PEUGEOT ORİJİNAL YEDEK PARÇA GAMI
Kalite, güvenlik ve güvenilirlik , PEUGEOT orijinal
yedek parçalarımızın her biri güvenliğiniz için
titizlikle test edildi ve kontrol edildi. Orijinal
yedek parçalarımız katılımcı Peugeot Yetkili
Servisleri’nde bir yıllık satış garantisinden
yararlanır.

PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ 
Aracınızın bakımını Peugeot şebekesinde
yaptırmak Peugeot’nuza mükemmel adapte
olan orijinal yedek parça kullanan
profesyoneller tarafından gerçekleştirilen kaliteli
hizmetler güvencesidir. 
Peugeot Assistance beklenmedik durumlarda
çözüm sunar. Arıza ve kaza durumunda, 8 yaşına
kadar aracınıza yardım hizmeti sunulur.

PEUGEOT PROFESYONEL 
Otomobil filoları hizmetinde yeni bir yetkinlik .
Araç parkınızın yapısı ne olursa olsun, size
model, finansman, bakım, yönetim şekli seçimi
sunuyoruz. Lütfen Peugeot satış noktanızdan
bilgi edinin.

PEUGEOT BOUTIQUE
Aracınız için özel olarak tasarlanmış zengin
Peugeot orijinal aksesuar ve donanım gamı.
Ayrıca kendinize veya sevdiklerinize hediye
etmek için Peugeot imaj ürünleri çeşidi.

ŞEBEKE  VE
h İZMETLER .

PEUGEOT İNTERNET
Peugeot’yu internet üzerinden keşfedin,
adresimizi tıklayın: http://www.peugeot.com 
Yada Peugeot Türkiye sitesine doğrudan
ulaşabilirsiniz: http://www.peugeot.com.tr

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ 
PSA adına, global bir araştırma şirketi,
otomobilinizde gerçekleştirilen bir satış sonrası
hizmetini izleyen günlerde sizinle e-mail veya
SMS yoluyla temasa geçerek, memnuniyet
düzeyinizi ölçümleyebilir. Anket sorularına cevap
vererek, Peugeot Yetkili Servisleri’nin hizmet
kalitesinin arttırılmasına katkı vermiş olacaksınız.

Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu
dokümanın basımı sırasında mevcut olan teknik
özellikler bazında oluşturulmuştur. Sunulan
donanımlar versiyonlara göre standart veya
opsiyon bulunmaktadır. Sürekli ürün geliştirme
politikası çerçevesinde, Peugeot teknik özellikleri,
donanımları, opsiyonları ve renkleri her zaman
değiştirebilir. Günümüzün fotoğraf çekme
teknikleri renklerin canlılığını hassasiyetle
görüntülenmesini sağlamayabilir. Her türlü
açıklama veya ek bilgi için, lütfen Peugeot satış
noktanıza başvurun. Bu katalogdaki ürünler
GROUPE PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş.’nin
açık ön izni olmadan çoğaltılamaz.


