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dają najwyższą przyjemność z jazdy oddziałując na wszystkie zmysły.

18 Prowadzenie

EKSCY TUJĄCE WYZWANIE

PiĘKNO TEMPERAMENTU

NAJWYŻSZE OSiĄGi

Jeżeli w Twoim aucie przede wszystkim liczą się dla Ciebie dynamika, osiągi i dreszcz emocji to znaczy,

Dzięki obniżeniu zawieszenia o 11 mm auto zbliżyło się do podłoża, a standardowe 19” felgi aluminiowe Carbon GTi zostały obute

że cenisz te same wartości, które są niezwykle istotne dla inżynierów PEUGEOT SPORT. Grupa, której

w wyczynowe opony Michelin Pilot Super Sport. Peugeot 308 GTi został wyposażony we wszystkie obowiązkowe atrybuty

powierzono zadanie opracowania wyczynowej wersji Peugeot 308 to entuzjaści motoryzacji, pasjonaci,

hot-hatcha: podwójną końcówkę rury wydechowej, większe przednie tarcze hamulcowe o średnicy 380 mm z czerwonymi

w których żyłach płynie krew zmieszana z wysokooktanową etyliną. To właśnie oni sprawili, że każdy

czterotłoczkowymi zaciskami PEUGEOT SPORT, przejęte z wyczynowego RCZ R, wzór szachownicy na grillu, emblematy GTi

element Peugeot 308 GTi deﬁniuje na nowo segment hothatch.

(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!
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I N T U I C YJ N A I M P U L S Y W N O Ś Ć

DORÓWNAĆ LEGENDZiE

Z A P R O J E K TO W A N Y D L A P R A W D Z i W Y C H
ZAPALENCÓW

Kokpit Peugeot 308 GTi jest odzwierciedleniem aspiracji Peugeot w dziedzinie motorsportu. Wnętrze

Niezmiernie ważne we wnętrzu sportowych aut są również fotele – w Peugeot 308 GTi kierowca

wykończone materiałami w kolorze antracytu z czerwonymi przeszyciami deski rozdzielczej, tapicerki, paneli

i pasażer zajmują miejsce w specjalnie przygotowanych kubełkowych siedzeniach wykończonych

drzwiowych czy też dywaników podłogowych nawiązuje do aut sportowych. Dopełnieniem stylistyki wnętrza

połączeniem alcantary i skóry, które gwarantują wzorcowe trzymanie boczne, dając

jest mała kierownica pokryta skórą z czerwonym znacznikiem centralnym na godzinie 12, ozdobiona logo

prowadzącemu pewność i poczucie jedności z autem podczas dynamicznego pokonywania

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

zakrętów.
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T Y i D R O G A TO J E D N O Ś Ć

NiEZAPOMNiANE EMOCJE

Kompaktowa kierownica wykończona perforowaną skórą pozwala na pewny chwyt dostarczając jednocześnie wszystkich

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

niezbędnych informacji o zachowaniu przednich kół i zapewniając idealną precyzję prowadzenia. Dzięki ułożeniu jej nieco niżej

dodatkowego wzmocnienia doznań z jazdy. Naciśnięcie przycisku SPORT umieszczonego na konsoli środkowej

niż tradycyjne kierownice, kierowca ma niczym nieograniczony widok na zegary i informacje wyświetlane na środkowym,

w pobliżu skrzyni biegów zmienia kolor podświetlenia zegarów z białego na czerwony, a na centralnym ekranie

wykończonym szachownicą, ekranie. Zintegrowany z miękką deską rozdzielczą, duży 9,7” ekran dotykowy z motywem

pomiędzy zegarami wyświetlane są dodatkowe informacje dynamiczne. Pakiet Sport oferuje również zwiększenie

Redline nadaje wnętrzu dodatkowy charakter i dopełnia koncepcję Peugeot i-Cockpit. Naturalne, ergonomiczne

doznań kierowcy i pasażerów poprzez wzmocnienie dźwięku auta oraz mapowanie pedału gazu, tak by auto

rozmieszczenie elementów kokpitu zagwarantowane dzięki tej koncepcji zapewnia bezpieczeństwo i intuicyjność jazdy,

szybciej reagowało na zmiany jego wychylenia.

które są kluczowe w aucie dysponującym tak dużą mocą.
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BĄDŹ CZĘŚCIĄ DROGI

S TA Ł A Ł Ą C Z N O Ś Ć

POMOCNA TECHNOLOGIA

Jazda samochodem staje się prostsza dzięki systemom wspomagania prowadzenia najnowszej generacji oraz

Pełen pakiet skutecznych systemów wspomagania kierowcy obejmuje m.in. system awaryjnego

nawigacji 3D online nowej generacji, która zapewnia dostęp do usług takich jak pogoda, parkingi czy ceny paliw

hamowania. Active Safety Brake połączony z systemem ostrzegania o kolizji, system aktywnego

na stacjach benzynowych oraz uwzględnia natężenie ruchu i korki w czasie rzeczywistym. Podłącz swojego

monitorowania martwego pola, VisioPark 1 z kamerą cofania czy system automatycznego

smartfona do ekranu dotykowego za pomocą funkcji Mirror Screen Triple Play* i ciesz się pełnią wygody.

parkowania Park Assist.

* Dotyczy wyłącznie certyﬁkowanych aplikacji Android Auto, Apple CarPlay™ lub MirrorLink®. Funkcja może być uruchamiana podczas postoju lub jazdy, w zależności od sytuacji. Podczas jazdy
samochodem niektóre funkcje aplikacji mogą być zablokowane. Korzystanie z wybranych treści, które są dostępne za darmo na Twoim smartfonie, wymaga wykupienia płatnego abonamentu
lub certyﬁkowanej aplikacji Android Auto, Apple CarPlay™ lub MirrorLink®. Funkcja Mirror Screen działa za pośrednictwem aplikacji Android Auto (w przypadku smartfonów z systemem Android),
Apple CarPlay™ (smartfony z systemem iOS) lub technologii MirrorLink® (smartfony z systemem Android kompatybilne z aplikacją MirrorLink®), pod warunkiem, że użytkownik ma umowę z
operatorem telefonii komórkowej, która obejmuje dostęp do Internetu. Więcej informacji na temat na ten temat znajduje się na stronie http://www.peugeot.fr/marque-ettechnologie/technologies/connectivite.html
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CELUJ W NAJWYŻSZE OSIĄGI

S Y G N O W A N E P E U G E OT S P O R T

O D K R YJ I D E A L N Y TO R J A Z D Y

W parze ze zwiększonymi możliwościami dynamicznymi musi iść również odpowiedzialność za zatrzymanie

Peugeot 308 GTi został stworzony, aby oferować niespotykaną przyczepność. Jest to możliwe dzięki poszerzonemu

rozpędzonego pojazdu. Również w tym aspekcie Peugeot 308 GTi nie korzysta z półśrodków. Przednie

rozstawowi kół (przód 1 570 mm, tył 1 554 mm) i standardowym oponom Michelin Super Sport 235/35 R19. Opony

wentylowane tarcze hamulcowe mają średnicę aż 380 mm. Zamontowane na aluminiowych piastach

te zaprojektowane przez francuskiego eksperta – Michelin, są wyposażeniem standardowym wielu aut

są zatrzymywane przez czterotłoczkowe zaciski (38 i 41 mm) w kolorze czerwonym z emblematami

supersportowych. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie optymalnego trzymania drogi i przesuwanie granicy

PEUGEOT SPORT. Tylne tarcze mają średnicę 268 mm. Elementy te połączone w układ hamulcowy

przyczepności. Dodatkowo każda z 19-calowych obręczy Carbon waży 2 kg mniej niż porównywalne 18 calowe

zapewniają wytrzymałość i optymalną pracę w każdych warunkach.

felgi aluminiowe Diamant stosowane w cywilnych wersjach 308.
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P R Z Y K L E J O N Y D O A S F A LT U

M E C H A N I K A P R E C Y Z YJ N A

Cały układ zawieszenia przedniego został specjalnie przeprojektowany dla wersji GTi:

Zarezerwowany dla odmiany GTi samoblokujący mechanizm różnicowy Torsen® połączony ze wzmocnioną manualną skrzynią

• Sztywność sprężyn specyficzna dla wersji GTi,

biegów pozwala na poprawienie właściwości dynamicznych podczas podróżowania po krętej drodze. Dzięki przekazaniu mocy

• Charakterystyka amortyzatorów zoptymalizowana, hydrauliczne ograniczniki skoku dla fazy dobicia i odbicia

na koło z najwyższą przyczepnością mechanizm ten pozwala na dużo szybsze wyjście z zakrętu a zwiększony poziom tarcia

ograniczające hałasy zawieszenia

w przekładniach planetarnych, które przekazują moment obrotowy sprawia, że oba przednie koła mają zbliżoną prędkość w zakręcie,

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

dzięki czemu auto utrzymuje zadaną linię przejazdu. Elektronika pokładowa również dostosowana jest do atletycznego

Drążek stabilizatora przechyłów jest bardziej plastyczny w celu lepszego zestrojenia z osią tylną. Sztywność belki

temperamentu GTi. Sportowe ESP pozwala na więcej swobody i wprowadzanie auta w lekkie uślizgi w zakrętach. System ten może

podsilnikowej wzrosła z 30 do 500 daN/mm poprzecznie oraz z 170 do 490 daN/mm pionowo. Zwiększono również

być również w pełni odłączony, gwarantując niczym nieograniczoną radość z jazdy.

zdolność tłumienia drgań przenoszonych przez tę belkę.
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1,6 e-THP 270 KM S&S
Manualna skrzynia biegów

manualna 6 biegów

Maksymalny moment obrotowy

330Nm od1,900 obr./min.

Dostępny w przedziale (obr./min):

od 1,900 do 6,000 obr./min.

Stosunek masy do mocy (kg/KM)

4,46

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)

6,0

Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100 km)*

8,1

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km)* 4,9
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km)*
Emisja CO2 (g/km)

6,0
od 113 do 188

* Zgodnie z europejską homologacją

G OTO W Y N A W S Z Y S T K O

WYKUTY W OGNIU

Budowę domu zaczyna się od fundamentów. Kluczowy dla każdego auta jest jego silnik. Aby wykorzystać pełen potencjał

Wysoki maksymalny moment obrotowy wymagał również specjalnego dostosowania skrzyni biegów. Sześciostopniowa

sportowego, utwardzonego zawieszenia dywizja PEUGEOT SPORT przygotowała dla Peugeot 308 GTi jednostkę napędową

przekładnia w Peugeot 308 GTi została wyposażona w dwa wzmocnione wałki, wykonane w technice natryskowej,

o nieprzeciętnych osiągach. Silnik benzynowy e-THP o pojemności 1,598 cm3 został specjalnie dostosowany do charakteru

a jej koła zębate poddano węgloazotowaniu. Ten cieplno-chemiczny proces zwiększa wytrzymałość podzespołów oraz

auta. Jego bazę stanowią podzespoły mogące wytrzymać ekstremalne obciążenia – kute aluminiowe tłoki, wzmocnione

ich odporność na zużycie i ścieranie dzięki zwiększeniu zawartości węgla i azotu.

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.
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POKAŻ SWOJĄ OSOBOWOŚĆ
Nasi projektanci zainspirowani światem Peugeot 308 GTi by Peugeot
Sport stworzyli kolekcję sygnowaną logo GTi, na którą składają się torby,
akcesoria i ubrania. Kolekcja GTi łączy w sobie sportową naturę i elegancję
wykorzystując czarną skórę i czerwone charakterystyczne przeszycia.

1 Torba podróżna
2 Torba na ramię
3 Kosmetyczka
4 Koszulka polo męska
5 Portfel
6 Parasol
7 Torba
8 Notatnik
9 Czapka i koszulka męska

1
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W Y B I E R Z S W ÓJ KO LO R
Zdecyduj się na jeden z 8 dostępnych wariantów kolorystycznych,
aby podkreślić sportową naturę Twojego 308 GTi.
- Lakier Niemetalizowany: Szary Hurricane

Szary Hurricane

Niebieski Magnetic

Czerwony Ultimate

Czarny Perla Nera

Szary Artense

Biały Nacre

- Lakiery Metalizowane: Czarny Perla Nera, Niebieski Magnetic

Niebieski Magnetic /
Czarny Perla Nera

i Szary Artense
- Lakiery specjalne: Czerwony Ultimate i Biały Nacre
- Coupe Franche: Niebieski Magnetic / Czarny Perla Nera
i Czerwony Ultimate / Czarny Perla Nera

Czerwony Ultimate /
Czarny Perla Nera

KROPKA NAD I
Podkreślając sportowy charakter Twojego 308 GTi
wyposażyliśmy ten model w 19” felgi aluminiowe
Carbon.

felgi aluminiowe 19”
Carbone
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UMOWY SERWISOWE
Umowy Serwisowe Peugeot to
unikalna oferta skierowana do
Klientów,
którzy
chcą
szczególnie zadbać o swój
samochód i cieszyć się
spokojem finansowym i technicznym aż przez 5 lat.
Oferta:
1. Basic
Przedłużenie
– proste
– zabezpieczenie
rozwiązanie,
aby przedłużyć
finansowe
usunięcia
skutków
gwarancję umowną,
ewentualnych
awarii,
2. Comfort
Przedłużenie +
– Obsługa
proste
–
rozwiązanie
dodatkowo
rozwiązanie
zawierające
zrypozwalające
czałtowany
kosztzaplanować
przeglądów
bieżącą
obsługę samochodu,
okresowych,
3. Comfort Plus – obejmuje
usunięcie skutków awarii
oraz przegląd okresowy,
4.Utrzymanie
pełna
Premium – Plus
pełna– oferta
oferta Peugeot
usług Peugeot
w
usług
w zakresie
zakresie
utrzymania
utrzymania
PaństwaPaństwa
pojazdu
przez cały okres trwania
umowy.

Wraz z podpisaniem Umowy
otrzymują Państwo:
• Spokój:
bezpieczeństwo
panowania nadpanowania
budżetem
bezpieczeństwo
związanym
z użytkowaniem
nad
budżetem
związanym
pojazdu,
z użytkowaniem pojazdu,
• Różne
płatności:
Różne formy
formy
płatności:
możliwość
możliwość opłacenia
opłacenia umoumowy
gotówką lub
lub kartą,
wy gotówką
kartą,
w miesięcznych ratach (przy
zakupie samochodu)
samochodu) lub
lub
w systemieabonamentow systemie
abonamentowym
wym (przy zakupie(przy
pojazdu
zakupie
pojazdu w leasingu),
w leasingu),

• Dostępność:
Dostępność: ponad 6000
ponad serwisowych
6000
punktów
punktów
Peugeot
w 42
w serwisowych
42 krajach Peugeot
na obszarze
krajach na obszarze Europy,
Europy,
• Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo:
Peugeot
Peugeot Plus
Assistance
Plus na
24
Assistance
24 godziny
godziny
natygodniu,
dobę, 7 dni
dobę,
7 dni w
w tygodniu,
• Profesjonalizm:
Profesjonalizm:
obsługa
obsługa samochodu
przez
samochodu
przez wykwaliwykwalifikowanych
pracowfikowanych
pracowników
ników Autoryzowanej
Sieci
Autoryzowanej
Sieci Peugeot,
Peugeot,
• Wartość:
wyższa waloryzacja
waloryzacja samowyższa
chodu
przy
odsprzedaży,
chodu
przy
odsprzedaży,

• Elastyczność:
Elastyczność:
możliwość
możliwość przedłużania
paprzedłużania
parametrów
rametrów
umowy wzmiany
przyumowy
w przypadku
padku
zmiany stylu jazdy,
stylu
jazdy,
• Mobilność:
Mobilność:
zapewnienie
zapewnieniezastępczego
samochodu zasamochodu
na
stępczego
na okresowych
czas przeczas
przeglądów
glądów
okresowych i awarii
i awarii
pojazdu,
pojazdu.
W

KTO SFINANSUJE ZAKUP TWOJEGO PEUGEOT
W Polsce w zakresie oferty
finansowania Grupa PSA działa
poprzez dwie spółki: PSA
Finance Polska Sp. z o.o. oraz
PSA Consumer Finance Polska
Sp. z o.o. oferujące klientom
marki Peugeot wyselekcjonowane formy finansowania

zbudowane na bazie wieloletniego
międzynarodowego
doświadczenia oraz znajomości
polskich realiów prawnofinansowych.
PSA Finance działa na polskim
rynku od 2001 roku oferując
zarówno przedsiębiorcom, jak i

klientom indywidualnym szeroką gamę produktów leasingowych, pożyczki oraz wynajem długoterminowy na zakup
samochodów. Dodatkowo, dla
klientów Peugeot posiadamy
także w ofercie atrakcyjne
pakiety ubezpieczeń komunika-

cyjnych oraz inne produkty
ubezpieczeniowe. PSA Finance
to gwarancja profesjonalnej
obsługi
i
bezpieczeństwa
zawieranych transakcji.

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
wyrobów.
sprzedawanych
produkcji
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.

