


TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

6 707 8000Tālrunis informācijai un pieteikumiem 
uz testa braucieniem

PEUGEOT 308
DZINĒJS 1.2 PureTech 1.2 PureTech 1.2 PureTech 1.5 BlueHDi 1.5 BlueHDi
Degviela benzīns dīzeļdegviela
Dzinējs, tilpums (cm3) 1199 1499
Jauda kW/Zs 81/110 96/131 96/131 96/131 96/131
Max griezes moments Nm 205 / 1500 230 / 1750 230 / 1750 300 / 1750 300 / 1750
TRANSMISIJA 6 M/T 6 M/T 8 A/T 6 M/T 8 A/T
Maksimālais ātrums km/h 188 188 205 204 206
Paātrinājums 0-100 km/h sek. 11.1 9.6 9.6 9.8 9.8
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 
Kombinētajā ciklā*  (WLTP) 5.5 5.6 5.9 4.6 4.6
CO2 izmeši kombinētajā ciklā (g/km) (WLTP) 124 126 132 121 122
AUTOMAŠĪNAS GABARĪTI** 1472 / 4253 / 2620 / 1804
Automašīnas pašmasa, ieskaitot vadītāju, (kg) 1356 1356 1352 1373 1394
Masa piekabei aprīkotai ar bremzēm, (kg) 1300 1300 1200 1500 1400
Bagāžas nod. tilpums (līdz bagāžas pārklājam), (l) 420
Bagāžas nod. tilpums (līdz pr. sēdekļiem un jumtam), (l) 1228
Degvielas tvertnes tilpums, (l) 53
*) Degvielas patēriņa datus sniedzis ražotājs, un tie ir iegūti ideālos ceļa apstākļos. Reālie degvielas patēriņa rādītāji var atšķirties atkarībā no ceļa un laika apstākļiem, kā arī braukšanas stila.
**) Maksimālais automašīnas augstums / garums / riteņu bāze / platums, mm

PEUGEOT 308 APRĪKOJUMA LĪMEŅI

Par Peugeot automašīnu pilna aprīkojuma un papildu aprīkojuma iespējām lūgums jautāt mūsu pārdošanas konsultantiem.

VIRSBŪVES KRĀSU VEIDI

Atkarībā no aprīkojuma līmeņa krāsu pieejamība var atšķirties! Šeit attēlotās krāsas ir tikai informatīvas un var ievērojami atšķirties no reālajām auto krāsām. 
Lūdzu  interesējieties par katru konkrēto krāsu pie mūsu pārdošanas konsultantiem.

Par automašīnu un to aprīkojuma cenām un komplektācijas iespējām lūdzam interesēties pie mūsu auto tirdzniecības konsultantiem!
Visām PEUGEOT automašīnām ir ražotāja garantija 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma!

PAPILDUS APRĪKOJUMS
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DROŠĪBA
Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS), avārijas 
bremzēšanas palīdzības sistēma (EBA), 
elektroniskā bremzēšanas spēka kontrole (EBD), 
vilces kontrole (ASR)
ESP stabilitātes kontrole
DRIVE ASSIST + SAFETY PLUS APRĪKOJUMS: 
aktīvā kruīza kontrole + ACC Stop apstāšanās 
funkcija (tikai ar automātisko ātrumkārbu). Active 
Safety Brake (automātiskā avārijas bremzēšanas 
sistēma), elektriskā stāvbremze, miglas lukturi, 
autovadītāja uzmanības sekošanas sistēma – 3 
līmenis (AA3), Smartbeam automātiskie tuvās/
tālās gaismas lukturi, ceļa zīmju atpazīšanas 
sistēma, aktīvā joslu atpazīšanas sistēma LKA + 
VISIBILITY APRĪKOJUMS

– – –

DROŠĪBAS APRĪKOJUMS: autovadītāja 
uzmanības pārraudzības sistēmas līmenis 3 
(AA3), Smartbeam automātiski pārslēdzošās 
tuvās/tālās gaismas, ceļa zīmju atpazīšanas 
sistēma, aktīva joslu pārraudzības sistēma LKA + 
VISIBILITY aprīkojums

– 1008 – – – –

DROŠĪBAS PLUS APRĪKOJUMS: aktīvās drošības 
bremzes, autovadītāja uzmanības pārraudzības 
sistēmas līmenis 3 (AA3), Smartbeam 
automātiski pārslēdzošās tuvās/tālās gaismas, 
ceļa zīmju atpazīšanas sistēma, aktīva joslu 
pārraudzības sistēma LKA + VISIBILITY aprīk.

– 1260 – – –

Palīgsistēmas automašīnas novietošanai 
stāvvietā aizmugurējie sensori – – – –

Aizmugurējie un priekšējie palīgsistēmas 
automašīnas novietošanai stāvvietā sensori – –

Palīgsistēma automašīnas novietošanai 
stāvvietā atpakaļgaitā + Visiopark 1 aizmugures 
180° atpakaļskata kamera, ietver radio RCC A2

– 463

Aklās zonas kontroles sistēma, Park Assist, 
Aizmugurējie un priekšējie palīgsistēmas 
automašīnas novietošanai stāvvietā sensori, 
Priekšējie miglas lukturi

– – 605

Rūpnīcas signalizācija 378
Rūpnīcas drošības sistēma – – – – 378
Autovadītāja drošības spilvens, blakussēdētāja 
on/off (iesl./izsl.) drošības spilvens, priekšējie 
sānu drošības spilveni un sānu drošības aizkari
VISIBILITY (REDZAMĪBAS), automātiskie 
priekšējie lukturi, automātiskie logu tīrītāji, 
elektrohromatiskais atpakaļskata spogulis, 
automātiskais pavadošais apgaismojums
Riepu spiediena sensori
ISOFIX stiprinājumi uz aizmug. sēdekļiem (2 gab.)
Nepiesprādzētu drošības jostu indikators
El. stāvbremze + Hill Assist (standartā AT8 versijā) – –
KOMFORTS
Centrālā atslēga ar tālvadību + durvis autom. 
aizslēdzas braukšanas laikā (sākot ar 10km/h)
Bezatslēgas atvēršana un iedarbināšana – – –
Elektroniski vadāmi un apsildāmi sānu spoguļi
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Elektroniski nolokāmi sānu spoguļi –
Ar vienu pieskārienu el. reg. priekšējie un aizmug. 
logu pacēlāji ar pretiespiešanas funkciju
Apsildāmi priekšējie sēdekļi 236 – –
Priekšējo sēdekļu masāžas funkcija + apsilde + 
elektroniski regulējams jostasvietas balsts – – 655

Priekšējie sēdekļi ar masāžas funkciju + apsilde 
+ vadītāja sēdekļa el. reg. ar atmiņas funkciju 
(iespējams tikai ar apdari 8DFX, 8DFJ un 8DFR)

– – 756

Stūres statņa augstuma un dziļuma regulētājs
Divu zonu automātiskā klimata kontroles iekārta
Instalācija Webasto uzstādīšanai - pieejams tikai 
ar dīzeļa dzinējiem (neietver Webasto) 85

Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju – – –
Borta dators
AUDIO UN KOMUNIKĀCIJA
RCC A1: DAB radio, 6 skaļruņi, MP3, Bluetooth, 
USB, 9,7” skārienekrāns, daudzfunkcionālā stūre – – – – –

RCC A2: DAB, Radio ar 9,7” krāsainu 
skārienekrānu, Apple CarPlay, Android Auto, 
6 skaļruņi, USB, Bluetooth brīvroku sistēma, 
mūzikas straumēšana, vadības taustiņi uz stūres

– – – – –

RCC A2: DAB, CD, Radio ar 9,7” krāsainu 
skārienekrānu, Apple CarPlay, Android Auto, 
6 skaļruņi, USB, Bluetooth brīvroku sistēma, 
mūzikas straumēšana, vadības taustiņi uz stūres

– 423 – – – –

NAC B2: Satelīta navigāc. sist., DAB, Radio ar 
9,7” krāsainu skārienekrānu, Apple CarPlay, 
Android Auto, 6 skaļruņi, USB, Bluetooth brīvroku 
sist., mūzikas straum., vadības taustiņi uz stūres

– 897

Denon Hi-Fi telpiskās skaņas aprīkojuma 
PAKETE: 8 skaļruņi, basu skaļrunis, pastiprinātājs 
(nav pieejams: rezerves ritenis)

– – – – 841

ĀRPUSE
Tonēti sānu stikli priekšā – – – –
Tonēti sānu stikli – –
Priekšējie miglas lukturi – – –
Full LED lukturi + automātiskā lukturu augstuma 
regulēšana, LED sānu indikatoriem + Priekšējie 
LED miglas lukturi (PR05)

– – – 1008

Durvju rokturi un spoguļu korpusi virsbūves krāsā – –
Panorāmas tipa stikla jumts “Cielo” – – – – 756
SALONS
Alumīnija stila pedāļi un durvju sliekšņi – – 136
1/3 - 2/3 proporc. nolok. aizmug. sēdekļa atzveltne
Comfort pakete: Aizmugures sēdekļa elkoņbalsts 
+ slēpju lūka – 252

Priekšējais vidējais elkoņbalsts
LED salona apgaismojums ar pakāpeniskas 
nodzišanas funkciju – –

GT Line / GT grīdas paklāji – – – –
Stūres ādas apdare
Informācijas panelis mēraparātu panelī (10’’)
APDARE
Tumšs Alcantara salons (ar sarkanām šuvēm) 
+ grīdas paklāji + Manuāla priekšējo sēdekļu 
augstuma un sēdekļu jostasvietas atbalsta 
regulēšanas iespēja, kabatas priekšējo sēdekļu 
atzveltnē, paklājiņi salonā

– – – – –
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Sēdekļi MECO MISTRAL tumšs tekstils, priekšējo 
sēdekļu augstuma regulēšana, kabatas priekšējo 
sēdekļu atzveltnēs, vadītāja sēdeklis ar manuālu 
jostasvietas atbalsta regulējumu

– – – –

Sporta priekšējie sēdekļi TEP OXFORD - tumša 
āda/tekstils, priekšējo sēdekļu augstuma 
regulēšana, kabatas priekšējo sēdekļu 
atzveltnēs, salona paklājiņi, priekšējie sēdekļi ar 
manuālu jostasvietas atbalsta regulējumu

– – – – –

Sporta priekšējie sēdekļi TEP ALCANTARA 
- tumša āda/tekstils ar sarkana diega 
nošuvumiem, priekšējo sēdekļu augstuma 
regulēšana, kabatas priekšējo sēdekļu 
atzveltnēs, salona paklājiņi, priekšējie sēdekļi ar 
manuālu jostasvietas atbalsta regulējumu

– – – 504 – –

Sporta priekšējie sēdekļi TEP MISTRAL- tumša 
āda/tekstils, priekšējo sēdekļu augstuma 
regulēšana, kabatas priekšējo sēdekļu 
atzveltnēs, vadītāja sēdeklis ar manuālu 
jostasvietas atbalsta regulējumu

– – – –

Ādas sēdekļi CLUB MISTRAL – tumša āda 
(ar sarkana diega nošuvumiem GT-Line/GT 
aprīkojumam), aizmugurē elkoņbalsts + slēpju 
lūka, priekšējo sēdekļu augstuma regulēšana, 
kabatas priekšējo sēdekļu atzveltnēs, salona 
paklājiņi, pieejams tikai kopā ar aprīk. WA88

– – – – 1683

CITS APRĪKOJUMS
Driver Sport Pack: dinamisko parametru 
attēlošana informācijas ekrānā (jauda, turbo 
spiediens, griezes moments), paaugstināta jūtība 
gāzes pedālim, sarkans apgaismojums displejam 
un motora skaņas pastiprinājums caur audio 
sistēmu. AT8 ātrumkārbas gadījumā pieejamas 
“lāpstiņas” uz stūres ātruma pārslēgšanai

– – – –

RIEPAS, DISKI
16” lietie diski QUARTZ, riepu izmērs 205/55 
R16, riepu remonta komplekts – – – –

16” lietie diski QUARTZ, 205/55 R16, riepu 
remonta kompl., rezerves riteņa priekšgatavība 20 – – – –

16” lietie diski ZYRCON, riepu izmērs 205/55 
R16, riepu remonta komplekts – – – –

16” lietie diski ZYRCON Diamond, 205/55 R16, 
riepu remonta kompl., rez. riteņa priekšgatavība – – 20 – –

16” lietie diski ZYRCON Diamond, riepu izmērs 
205/55 R16, riepu remonta komplekts – – 171 – –

17” lietie diski Diamond RUBIS + riepu remonta 
komplekts (riepu izmērs 225/45 R17) – – – – –

17” lietie diski Diamond RUBIS (225/45 R17) ar 
riepu remonta kompl., rez. riteņa priekšgatavība – – – – 20 –

18” vieglmetāla diski Diamant, 225/40R18, 
Riepas remonta komplekts – – – – –

18” vieglmetāla diski Diamant, 225/40R18, riepu 
remonta kompl., rezerves riteņa priekšgatavība – – – – – 20

18” vieglmet. diski Black Saphir (225/40R18), 
Riepas remonta kompl., “Black pack” – – – – – 252

KRĀSA ACTIVE ACTIVE 
PACK ALLURE ALLURE 

PACK GT GT PACK
Balts Banquise 136 – –
Balts Nacré 705
Pelēks Artense 403
Pelēks Platinum 403 – –
Melns Perla Nera 403
Zils Vertigo 705
Sarkans Ultimate 705

Balts Banquise (WPPO) Melns Perla nera (9VM0) Zils Vertigo (M6SM) Pelēks Platinum (VLM0) Balts Nacré (N9M6) Pelēks Artense (F4M0) Sarkans Ultimate (F3M5)

PAPILDUS APRĪK. VISĀM KOMPLEKTĀCIJĀM:
PAPILDU GARANTIJA
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma
Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 100 000km 248
Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 150 000km 629
Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 200 000km 1052
AKSESUĀRI (* UZSTĀDĪŠANAS IZMAKSAS NAV IEĶLAUTAS)
KOMFORTS

Pie galvas balsta stiprin. drēbju pakaramais 25
TRANSPORTĒŠANAS RISINĀJUMI
13-7 pāreja 20
Noņemams sakabes āķis 308 383
DROŠĪBA
Drošības skrūves 40
MULTIMEDIJI
9” video komplekts ar monitoru 425


