
PEUGEOT 308 GTi



Jeżeli w Twoim aucie przede wszystkim liczą się dla Ciebie dynamika,
osiągi i dreszcz emocji to znaczy, że cenisz te same wartości, które są
niezwykle istotne dla inżynierów PEUGEOT SPORT. Grupa, której
powierzono zadanie opracowania wyczynowej wersji Peugeot 308 
to entuzjaści motoryzacji, pasjonaci, w których żyłach płynie krew
zmieszana z wysokooktanową etyliną. To właśnie oni sprawili, 
że każdy element Peugeot 308 GTi definiuje na nowo segment hot-
hatch. 

Peugeot 308 GTi daje kierowcy do dyspozycji połączenie
niespotykanych osiągów z agresywnym designem auta. Silnik 
1,6 e-THP S&S generuje 270 koni mechanicznych, mechanizm
różnicowy Torsen® dba o przełożenie tej mocy na asfalt, kubełkowe
fotele otulają kierowcę w dynamicznie pokonywanych zakrętach, 
a dwukolorowe nadwozie Coupe Franche idealnie dopełnia wizerunku
tej bezkompromisowej maszyny.

DNA GTi …
BY





Peugeot 308 GTi prezentuje płynną, wyrafinowaną, a jednocześnie
sportową sylwetkę. Dzięki obniżeniu zawieszenia o 11 mm auto

zbliżyło się do podłoża, a standardowe 19” felgi aluminiowe Carbon
GTi zostały obute w wyczynowe opony Michelin Pilot Super Sport. 

Peugeot 308 GTi został wyposażony we wszystkie obowiązkowe
atrybuty hot-hatcha: podwójną końcówkę rury wydechowej, większe

przednie tarcze hamulcowe o średnicy 380 mm z czerwonymi
czterotłoczkowymi zaciskami PEUGEOT SPORT, przejęte 

z wyczynowego RCZ R, wzór szachownicy na grillu, emblematy GTi
(na przednich błotnikach i klapie bagażnika), poszerzone wloty

powietrza dla lepszego chłodzenia silnika oraz wydajniejszą
aerodynamikę dzięki przeprojektowaniu przedniego i tylnego

zderzaka. 

Entuzjaści motoryzacji i fani GTi będą zachwyceni!

M U S K U L A R N A
SYLWETKA





ZAPROJEKTOWANY DLA
PRAWDZIWYCH ZAPALENCÓW

Kokpit Peugeot 308 GTi jest odzwierciedleniem aspiracji Peugeot w dziedzinie
motorsportu. Wnętrze wykończone materiałami w kolorze antracytu 

z czerwonymi przeszyciami deski rozdzielczej, tapicerki, paneli drzwiowych
czy też dywaników podłogowych nawiązuje do aut sportowych. 

Dopełnieniem stylistyki wnętrza jest mała kierownica pokryta skórą 
z czerwonym znacznikiem centralnym na godzinie 12, ozdobiona logo GTi

oraz elementy wykonane z prawdziwego aluminium – pedały, podnóżek 
i gałka dźwigni zmiany biegów.

Niezmiernie ważne we wnętrzu sportowych aut są również fotele – w Peugeot
308 GTi kierowca i pasażer zajmują miejsce w specjalnie przygotowanych

kubełkowych siedzeniach wykończonych połączeniem alcantary i skóry, które
gwarantują wzorcowe trzymanie boczne, dając prowadzącemu pewność 

i poczucie jedności z autem podczas dynamicznego pokonywania zakrętów.







NIEZAPOMNIANE

EMOCJE
Kompaktowa kierownica o wymiarach 351 mm x 329 mm

wykończona perforowaną skórą pozwala na pewny chwyt
dostarczając jednocześnie wszystkich niezbędnych informacji 

o zachowaniu przednich kół i zapewniając idealną precyzję
prowadzenia. Dzięki ułożeniu jej nieco niżej niż tradycyjne kierownice,

kierowca ma niczym nieograniczony widok na zegary i informacje
wyświetlane na środkowym, wykończonym szachownicą, ekranie.

Zintegrowany z miękką deską rozdzielczą, duży 9,7” ekran dotykowy
z motywem Redline nadaje wnętrzu dodatkowy charakter i dopełnia

koncepcję Peugeot i-Cockpit. Naturalne, ergonomiczne rozmie-
szczenie elementów kokpitu zagwarantowane dzięki tej koncepcji

zapewnia bezpieczeństwo i intuicyjność jazdy, które są kluczowe 
w aucie dysponującym tak dużą mocą.

Peugeot 308 GTi posiada w wyposażeniu standardowym również
Pakiet Sport, który oferuje kierowcy możliwość dodatkowego

wzmocnienia doznań z jazdy. Naciśnięcie przycisku SPORT
umieszczonego na konsoli środkowej w pobliżu skrzyni biegów

zmienia kolor podświetlenia zegarów z białego na czerwony,  a na
centralnym ekranie pomiędzy zegarami wyświetlane są dodatkowe

informacje dynamiczne. 
Pakiet Sport oferuje również zwiększenie doznań kierowcy 

i pasażerów poprzez wzmocnienie dźwięku auta oraz mapowanie
pedału gazu, tak by auto szybciej reagowało na zmiany jego

wychylenia.



GOTOWY 
NA WSZYSTKO
Budowę domu zaczyna się od fundamentów. Kluczowy dla każdego auta jest jego silnik. Aby wykorzystać pełen potencjał sportowego,
utwardzonego zawieszenia dywizja PEUGEOT SPORT przygotowała dla Peugeot 308 GTi jednostkę napędową o nieprzeciętnych
osiągach. Silnik benzynowy e-THP o pojemności 1,598 cm3 został specjalnie dostosowany do charakteru auta. Jego bazę stanowią
podzespoły mogące wytrzymać ekstremalne obciążenia – kute aluminiowe tłoki, wzmocnione korbowody, powleczone polimerami
łożyska i śruby. Dodatkowe chłodzenie tłoków zapewnia system oddolnego podwójnego wtrysku oleju. Zespół mechaników PEUGEOT
SPORT zadbał również kompleksowo o układ wydechowy – kolektor wydechowy został stworzony ze stali, która jest zdolna wytrzymać
temperatury do 1000°C. 
Dbałość o najmniejsze drobiazgi można zauważyć również we wzmocnionej sztywności silentbloków. Korzyści takiego rozwiązania są
zauważalne przede wszystkim przy bardzo dynamicznej jeździe, kiedy przy wejściu w zakręt auto wykazuje niespotykaną w tej klasie
sztywność konstrukcji. Wszystkie te elementy mają na celu zapewnienie niezmiennych osiągów zarówno na torze jak i na ulicy, niezależnie 
od stylu jazdy kierowcy.
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(1) Zgodnie z dyrektywą 99/100/EC



Wysoki maksymalny moment obrotowy wymagał również specjalnego dostosowania skrzyni biegów. Sześciostopniowa
przekładnia w Peugeot 308 GTi została wyposażona w dwa wzmocnione wałki, wykonane w technice natryskowej, 
a jej koła zębate poddano węgloazotowaniu. Ten cieplno-chemiczny proces zwiększa wytrzymałość podzespołów oraz ich
odporność na zużycie i ścieranie dzięki zwiększeniu zawartości węgla i azotu. 



W parze ze zwiększonymi możliwościami dynamicznymi musi iść również odpowiedzialność za zatrzymanie
rozpędzonego pojazdu. Również w tym aspekcie Peugeot 308 GTi nie korzysta z półśrodków. Przednie
wentylowane tarcze hamulcowe mają średnicę aż 380 mm. Zamontowane na aluminiowych piastach 
są zatrzymywane przez czterotłoczkowe zaciski (38 i 41 mm)  w kolorze czerwonym z emblematami PEUGEOT
SPORT. Tylne tarcze mają średnicę 268 mm. Elementy te połączone w układ hamulcowy zapewniają wytrzymałość 
i optymalną pracę w każdych warunkach. 

SYGNOWANE
PEUGEOT SPORT



Zespół PEUGEOT SPORT opracował Peugeot 308 GTi bazując na prostych założeniach: stworzyć kompaktowy, bezpieczny, 
a przy tym drapieżny samochód z atletyczną sylwetką, który będzie zapewniał najwyższą przyjemność z jazdy. Takie założenie
przyświecało mechanikom w trakcie tworzenia każdego elementu tego auta, poczynając od silnika i układu jezdnego, a kończąc
na układzie hamulcowym i elektronice silnika.

Cały układ zawieszenia przedniego został specjalnie przeprojektowany dla wersji GTi:

• Sztywność sprężyn specyficzna dla wersji GTi, 
• Charakterystyka amortyzatorów zoptymalizowana, hydrauliczne ograniczniki skoku dla fazy dobicia i odbicia ograniczające   

hałasy zawieszenia
• Odboje o zmiennej sztywności z funkcją kasacji wolnego skoku dobicia dla pojazdu nieobciążonego.

Drążek stabilizatora przechyłów jest bardziej plastyczny w celu lepszego zestrojenia z osią tylną. Sztywność belki podsilnikowej
wzrosła z 30 do 500 daN/mm poprzecznie oraz z 170 do 490 daN/mm pionowo. Zwiększono również zdolność tłumienia drgań
przenoszonych przez tę belkę. 



PRZYKLEJONY 

DO ASFALTU



Peugeot 308 GTi został stworzony, aby oferować niespotykaną przyczepność. Jest to możliwe dzięki poszerzonemu rozstawowi
kół (przód 1 570 mm, tył 1 554 mm) i standardowym oponom Michelin Super Sport 235/35 R19. Opony te zaprojektowane
przez francuskiego eksperta – Michelin, są wyposażeniem standardowym wielu aut supersportowych. Ich głównym zadaniem
jest zapewnienie optymalnego trzymania drogi i przesuwanie granicy przyczepności. Dodatkowo każda z 19-calowych obręczy
Carbon waży 2 kg mniej niż porównywalne 18 calowe felgi aluminiowe Diamant stosowane w cywilnych wersjach 308.

Precyzja prowadzenia to klucz do sukcesu. Reakcja na skręt kierownicą jest natychmiastowa, a opony wykorzystują swój pełen
potencjał dzięki wielu godzinom pracy poświęconym na ustawienie odpowiedniej geometrii zawieszenia. Kąt pochylenia koła
został zwiększony do -1,67° w stosunku do -0,6° dla standardowej wersji 308, a sztywność tylnego przegubu wahacza
zwiększono z 110 do 1800 daN/mm.

Tak zestrojone zawieszenie pozwala kierowcy zaufać autu nawet podczas bardzo dynamicznej jazdy. Kolumny pseudo-
MacPhersona z przodu i belka skrętna z tyłu gwarantują precyzję i bezpieczeństwo. Elementy te pozwalają również na
zredukowanie masy auta, dzięki zastosowaniu w ich budowie stopów aluminium.



Doskonałe właściwości jezdne Peugeot 308 GTi to nie tylko utwardzone zawieszenie i precyzyjny układ kierowniczy.
Zarezerwowany dla odmiany GTi samoblokujący mechanizm różnicowy Torsen® połączony ze wzmocnioną
manualną skrzynią biegów pozwala na poprawienie właściwości dynamicznych podczas podróżowania po krętej
drodze. 

MECHANIKA 
PRECYZYJNA



Dzięki przekazaniu mocy na koło z najwyższą przyczepnością mechanizm ten pozwala na dużo szybsze wyjście z zakrętu 
a zwiększony poziom tarcia w przekładniach planetarnych, które przekazują moment obrotowy sprawia, że oba przednie koła
mają zbliżoną prędkość w zakręcie, dzięki czemu auto utrzymuje zadaną linię przejazdu.

Elektronika pokładowa również dostosowana jest do atletycznego temperamentu GTi. Wspomaganie układu kierowniczego
zostało przeprojektowane aby stanowić jedną całość z technologią Torsen®.

Mechanizm różnicowy wymusił również zmiany w elektronice kontroli trakcji. Sportowe ESP pozwala na więcej swobody 
i wprowadzanie auta w lekkie uślizgi w zakrętach. System ten może być również w pełni odłączony, gwarantując niczym
nieograniczoną radość z jazdy.





Bezkompromisowy

SPORTOWIEC
Szerszy przedni zderzak to odzwierciedlenie wysokich osiągów

Peugeot 308 GTi. Zmodyfikowany przód składa się z lamp 
w technologii Full LED okalających czarny grill z poprzecznym

motywem szachownicy typowym dla Peugeot GTi i polerowanym
czarnym wykończeniem. Tak samo zaprojektowany został przedni

wlot powietrza, który posiada chromowane wykończenie 
(w przypadku kolorów Czerwony Ultimate i Coupe Franche), 

po którego obu stronach znajdują się sekwencyjne kierunkowskazy
w technologii LED. Zderzak zakończony jest dwoma małymi

spojlerami, które przyczyniają się do wyjątkowej przyczepności 
i aerodynamiki auta obniżając jego współczynnik oporu powietrza

(SCx) do zaledwie 0,69.





DiaBeł  tkwi   
W SZCZEGÓŁACH

Stylistyka tyłu nadwozia jest zwieńczeniem pracy designerów: poszerzone
progi i nadkola, muskularny zderzak zakończony czarnym dyfuzorem, 

który po obu stronach nadwozia zakończony jest dwiema końcówkami
układu wydechowego. Całości dopełnia emblemat GTi, wyeksponowany

na tylnej klapie i przednich nadkolach.



Peugeot 308 GTi oferuje do wyboru sześć różnych kolorów lakieru w tym nowy agresywny odcień
Czerwony Ultimate. Zupełną nowością jest możliwość wykończenia nadwozia w stylu Coupe
Franche, który łączy lakier Czerwony Ultimate w przedniej części nadwozia i Czarny Perla Nera 
w tylnej. To bezprecedensowe malowanie jest wykonywane w specjalnie dedykowanym do tego
celu warsztacie lakierniczym na terenie fabryki Peugeot.

Wszystkie elementy wnętrza Peugeot 308 GTi zostały również spasowane z największą
starannością, a ich jakość znacznie przekracza standard oferowany do tej pory w hot-hatchach.
Materiały wykorzystane do wykończenia miękkiej deski rozdzielczej i skórzanej perforowanej
kierownicy zachęcają do pokonywania kolejnych kilometrów za kółkiem tego rasowego GTi. 



Najwyższa

JAKOSC



peUGeot
I OCHRONA SRODOWISKA

W każdym ze swoich samochodów Peugeot wykorzystuje swoje bogate
know-how w celu ograniczenia zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń.
Dążenie to jest doskonale widoczne również w Peugeot 308 GTi.

Obniżenie masy, doskonała aerodynamika, odpowiednie opony, nowoczesne
technologie czy doświadczenie mechaników dywizji PEUGEOT SPORT –
Peugeot wykorzystał wszystkie te elementy w celu zmniejszenia
oddziaływania samochodów na środowisko i przejścia do kolejnego poziomu
ekoprojektowania. Wersja GTi w pełni wykorzystuje wysiłki na rzecz
obniżenia masy auta podczas projektowania modelu 308: użycie modularnej
platformy EMP2 czy wykorzystanie materiałów kompozytowych 
i wzmacnianych stalowych konstrukcji.

Masa auta – 1205 kg pozwala Peugeot 308 GTi na prawdziwie imponujące
osiągi nie tylko jeśli chodzi o dynamikę, ale również ekologię. Średnia emisja
CO2 do atmosfery to jedynie 139 g/km, a zużycie paliwa to 6,0 l/100 km 
w cyklu mieszanym, 8,1 l/100 km w mieście i jedynie 4,9 l/100 km poza
miastem (zgodnie z obowiązującą Dyrektywą 99/100/EC).





tap icerka

FelG i

CARBON GTi
19 – calowe felgi aluminiowe

Fotele kubełkowe PEUGEOT SPORT wykończone połączeniem Alcantary, skóry i czarnego materiału 
z czerwonymi przeszyciami.



kolory NaDwozia
Lakier

niemetalizowany
Lakier

perłowy

Szary Hurricane Biały Nacre

Czerwony Ultimate Czerwony Ultimate / Czarny Perla Nera

Lakier metalizowany
specjalny Coupe Franche

Lakiery
metalizowane

Niebieski Magnetic Czarny Perla Nera Szary Artense



GTi
D U c h

1. Męskie czarne rękawiczki samochodowe 

2. Kubek z matowej ceramiki

3. Metalowa latarka awaryjna z diodami LED

4. Długopis ze szczotkowanego metalu

5. Brelok do kluczy GTi

6. Torba sportowa

7. Męska koszulka polo GTi z krótkim rękawem

8. Czapka bejsbolowa
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sportowy i  zapewNiający Dostęp  

Peugeot 308 GTi zaprojektowany przez PEUGEOT SPORT dysponuje najnowszymi technologiami dostępnymi za pośrednictwem 
9,7” multimedialnego ekranu dotykowego.

Duży ekran dotykowy
Multimedialny ekran dotykowy o przekątnej 9,7” pozwoli ci zagłębić się w świat samochodowych multimediów. Wysoka rozdzielczość
pozwala na korzystanie z wielu funkcji i daje możliwość prostego i przejrzystego wyświetlenia takich funkcji jak nawigacja, telefon, radio
czy inne. Dzięki takiemu rozwiązaniu zawsze będziesz w stanie w prosty sposób sterować wszystkimi funkcjami auta. 

DO NOWYCH TECHNOLOGII



UMOWY SERWISOWE

KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEGO PEUGEOT

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie
pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii
Europejskiej. Dane na temat modeli i ich
parametrów odnoszą się do wersji
obowiązującej w momencie wydania katalogu
i nie mogą być traktowane jako
postanowienia umowne. Przedstawione
kolory nadwozia są przybliżone, gdyż techniki

druku nie pozwalają na wierną reprodukcję
barw. Peugeot zastrzega sobie prawo
wprowadzania bez uprzedzenia zmian
parametrów przedstawionych modeli, bez
obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu. 

Samochody Peugeot podlegają recyklingowi 
i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
innymi przepisami dotyczącymi wymogów
ochrony środowiska, a materiały uzyskane w
drodze recyklingu są wykorzystywane w
produkcji sprzedawanych wyrobów.
Demontażu samochodów i ich zużytych

części dokonuje się zgodnie z przepisami o
odpadach. Peugeot zapewnia rozwój 
w zakresie możliwości osiągania przez
pojazdy wymaganego przepisami ochrony
środowiska poziomu odzysku i recyklingu.

Kredyt Peugeot od 4 kwietnia
2005 roku jest oferowany przez
Banque PSA Finance Oddział w
Polsce należący do Grupy PSA
Peugeot Citroën.
Banque PSA Finance oferuje

swoje usługi finansowe w 23
krajach świata i jest częścią
drugiego co do wielkości
koncernu samochodowego
w Europie.
Banque PSA Finance Oddział w

Polsce łączy w sobie między-
narodowe doświadczenie wraz
ze znajomością polskich
realiów prawno-finansowych,
co pozwala oferować produkty
kredytowe na zakup

samochodów odpowiadające
najbardziej wymagającym
klientom.

Umowy Serwisowe Peugeot to
unikalna oferta skierowana do
Klientów, którzy chcą
szczególnie zadbać o swój
samochód i cieszyć się
spokojem finansowym i tech-
nicznym aż przez 5 lat. 

Oferta:
1.

2.

3.

Wraz z podpisaniem Umowy
otrzymują Państwo:
•   

•

•

•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   

Spokój: bezpieczeństwo
panowania nad budżetem
związanym z użytkowaniem
pojazdu,
Różne formy płatności: 
możliwość opłacenia umo-
wy gotówką lub kartą, 
w miesięcznych ratach (przy
zakupie samochodu) lub 
w systemie abonamento-
wym (przy zakupie pojazdu 
w leasingu),

Dostępność: ponad 6000
punktów serwisowych
Peugeot w 42 krajach na
obszarze Europy,
Bezpieczeństwo: Peugeot
Assistance Plus 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu,
Profesjonalizm: obsługa
samochodu przez wykwalifi-
kowanych pracowników Au-
toryzowanej Sieci Peugeot,
Wartość: wyższa waloryzacja
samo-chodu przy odsprze-
daży,

Elastyczność: możliwość
przedłużania parametrów
umowy w przypadku zmiany
stylu jazdy,
Mobilność: zapewnienie
samochodu zastępczego na
czas przeglądów okresowych
i awarii pojazdu,
Wygoda: Kompletne mycie
samochodu po przeglądzie,
Możliwość cesji kontraktu
przy odsprzedaży samo-
chodu.

Przedłużenie – proste
rozwiązanie, aby przedłużyć
gwarancję umowną,
Przedłużenie + Obsługa
– rozwiązanie dodatkowo
pozwalające zaplanować
bieżącą obsługę samochodu,
Utrzymanie Plus – pełna
oferta usług Peugeot w
zakresie utrzymania Państwa
pojazdu przez cały okres
Umowy.



peugeot.pl

PEUGEOTREKOMENDUJETOTAL

Miejsce na pieczątkę koncesjonera
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