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WYPOSAŻENIE

HATCHBACK 5D SKRZYNIA BIEGÓW GTi by Peugeot Sport

1,6 PureTech 260 KM M6 S&S 139 900 zł

CENY

M6 – manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach S&S – system Stop & Start

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE GTi by Peugeot Sport

ABS z AFU, ASR, ESP, REF S

Hamulec postojowy elektryczny (FSE) S

Hill Assist – system wspomagający pokonywanie podjazdów S

6x poduszki powietrzne (czołowe, boczne i kurtynowe) S

Pasy bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia S

Pasy bezpieczeństwa w drugim rzędzie (3-punktowe dla wszystkich siedzeń) S

Mocowania fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń S

Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci S

Centralny zamek sterowany pilotem: 
– jeden pilot zdalnego sterowania 
– blokowanie drzwi podczas ruszania 

S

System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta ADML: 
– uruchamianie za pomocą przycisku START  
– 2 piloty 
– gniazdo USB ładujące w tunelu środkowym

S

Alarm: 
– superzamek centralny 
– 2 piloty zdalnego sterowania 

1200 zł

Reflektory przednie Peugeot Full LED Technology: 
– światła do jazdy dziennej, pozycyjne, mijania i drogowe w technologii LED 
– automatyczna regulacja położenia świateł

S

Czujniki parkowania przód + tył S

Pakiet VisioPark 1:
– kamera cofania 180˚ z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View) 1300 zł

Pakiet Side Security: 
– System aktywnego monitorowania martwego pola (ABSD) 
– System automatycznego parkowania Park Assist

2800 zł
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SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA GTi by Peugeot Sport

Pakiet Widoczność: 
– automatyczny włącznik reflektorów 
– wycieraczki z czujnikiem deszczu 
– lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne 
– funkcja Follow Me Home

S

Pakiet Safety: 
– System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3) 
– System Smartbeam (CAFR) 
– System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA) 
– System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)

S

KOMFORT GTi by Peugeot Sport

Wspomaganie kierownicy elektryczne S

Regulacja kolumny kierownicy manualna w dwóch płaszczyznach S

Tempomat z ogranicznikiem prędkości S

Przednia szyba akustyczna S

Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie (sterowanie sekwencyjne z blokadą przycięcia) S

Elektrycznie sterowane szyby boczne tylne: 
– sterowanie sekwencyjne z blokadą przycięcia wszystkich szyb 
– domykanie okien przy zamykaniu samochodu 
– elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi i okien przez dzieci

S

Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie + zintegrowane migacze S

Lusterka boczne składane elektrycznie z oświetleniem podłoża przy drzwiach auta S

Podłokietnik centralny z przodu + schowek S

Gniazdo 12V w dolnej części deski rozdzielczej przy dźwigni zmiany biegów S

Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami dla kierowcy i pasażera S

OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA GTi by Peugeot Sport

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa: 
– sterowanie poprzez Multimedialny Ekran Dotykowy 
– funkcje SOFT AUTO, AUTO, FAST AUTO 
– filtr przeciwpyłkowy z węglem aktywnym 
– klimatyzowany schowek przed pasażerem

S

SIEDZENIA GTi by Peugeot Sport

Fotele przednie kubełkowe Peugeot Sport: 
– manualna regulacja wzdłużna foteli 
– manualna regulacja pochylenia oparć foteli 
– manualna regulacja wysokości foteli 
– manualna regulacja lędźwiowa foteli 
– regulowane zagłówki foteli

S

Podgrzewane przednie fotele 700 zł

Tylna kanapa ze składanym i dzielonym asymetrycznie oparciem S

Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń (x3) z regulacją wysokości S

Podłokietnik tylnej kanapy: 
– 2 uchwyty na napoje 
– otwór do przewożenia długich przedmiotów

S



SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI GTi by Peugeot Sport

Multimedialny Ekran Dotykowy: 
– kolorowy dotykowy ekran LCD 9,7” (wyświetlacz 7”) 
– radio z MP3 + 6 głośników (4 przód + 2 tył) 
– gniazdo USB 
– sterowanie z kierownicy 
– zestaw głośnomówiący bluetooth 
– funkcja przesyłania muzyki Streaming Audio

S

Nawigacja satelitarna Peugeot Connect NAV: 
– nawigacja 3D online (pod warunkiem podłączenia kompatybilnego smartfona i udostępnienia internetu) 
– funkcja rozpoznawania głosu 
– darmowa aktualizacja map 4 razy w roku na zawsze 
– 3 lata subskrypcji dla usług TOMTOM Traffic, ceny paliw, parkingi, pogoda 
– Mirror Screen

S

Odtwarzacz CD 600 zł

Tuner cyfrowy DAB 800 zł

Tuner cyfrowy DAB + Odtwarzacz CD 1400 zł

System Peugeot Connect SOS & Assistance: 
– system awaryjnego połączenia alarmowego w przypadku kolizji 
–  połączenie usług online nawigacji Peugeot Connect NAV za pomocą wbudowanej karty SIM zamiast 

podłączenia kompatybilnego smartfona

S

Przedłużenie lub odnowienie usług Peugeot Connect NAV (po 3 latach standardowej subskrypcji):

na 1 rok 256 zł

na 3 lata 554 zł

Strefy Niebezpieczne: usługa pomaga zlokalizować sytuacje i miejsca, w których należy zachować szczególną ostrożność.  
Kierowca informowany jest poprzez wyświetlanie strefy niebezpiecznej i pokazanie dystansu dzielącego od niej pojazd na ekranie nawigacji

na 1 rok 422 zł

na 3 lata 848 zł

System Hi-Fi Denon: 
– 9 głośników Denon (4 przód + 4 tył + subwoofer w bagażniku) 
– zestaw naprawczy koła (zamiast koła zapasowego)

2000 zł

STYL WEWNĘTRZNY GTi by Peugeot Sport

Kierownica 3-ramienna skórzana z lakierowanym wykończeniem i emblematem GTi S

Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą z czerwonymi przeszyciami i aluminiową gałką zmiany biegów S

Pedały wykończone aluminium S

Nakładki progów GTi by Peugeot Sport S

Klamki wewnętrzne satynowe S

Tapicerka siedzeń z alcantary i skóry ekologicznej TEP w kolorze Mistral z czerwonymi przeszyciami S

STYL ZEWNĘTRZNY GTi by Peugeot Sport

Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane S

Szklany dach panoramiczny Cielo (niedostępny z lakierem specjalnym Coupe Franche): 
– szklany dach panoramiczny 
– roleta sterowana elektrycznie 
– tylna szyba przyciemniana

2000 zł

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, lusterka w kolorze czarnym S

Chromowane listwy okienne (oprócz lakieru specjalnego Coupe Franche) S

Czarne listwy okienne (dla lakieru specjalnego Coupe Franche) S

Przedni zderzak z czarnym obramowaniem atrapy chłodnicy, listwą u dołu zderzaka w kolorze czerwonym, 
czarnymi obramowaniami wlotów powietrza w zderzaku i czerwonym emblematem PEUGEOT  
(dla kolorów: Niebieski Magnetic, Czarny Perla Nera, Szary Hurricane, Biały Nacre, Szary Artense)

S

Przedni zderzak z czarnym obramowaniem atrapy chłodnicy, chromowaną listwą u dołu zderzaka,  
czarnymi obramowaniami wlotów powietrza w zderzaku i czerwonym emblematem PEUGEOT  
(dla lakieru Czerwony Ultimate oraz Coupe Franche Czerwony i Coupe Franche Niebieski)

S

Tylny zderzak z dwiema symetrycznymi końcówkami wydechu i czarnym dyfuzorem S

Emblematy GTi na tylnej klapie i nadkolach przednich S

Lakier metalizowany 2400 zł

Lakier metalizowany specjalny Czerwony Ultimate 3250 zł

Lakier perłowy Biały Nacre 3250 zł

Lakier specjalny Coupe Franche (Czerwony Ultimate / Niebieski Magnetic / Biały Nacre + Czarny Perla Nera) 
(zawiera cenę lakieru metalizowanego) 7900 zł
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KOŁA I OPONY GTi by Peugeot Sport

Felgi aluminiowe 19” Carbon GTi i opony 235/35 R19 S

Zestaw naprawczy koła S

PAKIETY GTi by Peugeot Sport

Pakiet Sport: 
– wzmocnienie sportowego brzmienia silnika 
– zwiększenie reaktywności pedału przyspieszenia 
– zwiększenie reaktywności wspomagania kierownicy 
– zmiana podświetlenia tablicy zegarów (z białego na czerwony) 
–  rozszerzenie funkcjonalności komputera pokładowego o wyświetlanie dynamicznych parametrów jazdy 

(moc chwilowa, ciśnienie doładowania, moment obrotowy, przeciążenia wzdłużne i boczne)

S

Pakiet Alcantara: 
– tapicerka siedzeń z alcantary i skóry ekologicznej TEP w kolorze Mistral 
– podłokietniki centralny oraz drzwiowe pokryte skórą ekologiczną TEP w kolorze Mistral 
– dywaniki tkaninowe przód/tył

S

S – standard
P – opcja dostępna w Pakiecie
– – opcja niedostępna
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY (mm)

SILNIK 1,6 PureTech 260 KM S&S

Pojemność skokowa (cm3) 1598

Liczba cylindrów 4

Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min 193 (262)/6000

Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min 340/2100

Norma emisji spalin Euro 6.2

Paliwo Benzyna

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj Manualna

Liczba przełożeń 6

OSIĄGI

Maksymalna prędkość km/h 250  (ogr. elektronicznie)

Przyspieszenie od 0 do 100km/h (s) 6

Przyspieszenie od 0 do 160km/h (s) 12,5

Przyspieszenie od 0 do 200km/h (s) 21,4

Przyspieszenie od 0 do 400m (s) 14,1

Przyspieszenie od 0 do 1000m (s)  25,3

Elastyczność od 30 do 60km/h na 3. biegu (s)  3,2

Elastyczność od 60 do 90km/h na 4. biegu (s) 3,3

Elastyczność od 80 do 120km/h na przedostatnim biegu (s) 5,7

Elastyczność od 80 do 120km/h na ostatnim biegu (s) 6,7

SPALANIE I EMISJA CO2

Zużycie paliwa w cyklu niskim (l/100km) 10,4

Zużycie paliwa w cyklu średnim (l/100km) 7,1

Zużycie paliwa w cyklu wysokim (l/100km) 6,4

Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (l/100km) 7,5

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100km) 7,5

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 169

Pojemność zbiornika paliwa (l) 53

WYMIARY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ POJEMNOŚĆ (dm3)

Standardowa (do wysokości okien) 420

Do wysokości dachu 454

Złożona tylna kanapa (do wysokości okien)  811

Złożona tylna kanapa (do wysokości dachu) 1228
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OFERTY DODATKOWE

Ceny przedstawione w cenniku mogą ulec zmianie. W celu otrzymania ostatecznej oferty należy się skontaktować z dealerem Peugeot

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego. Szczegóły oferty jak i informacje o pozostałych dostępnych produktach kredytowych i leasingowych znajdą 
Państwo u Autoryzowanego Dealera Peugeot.

Przykładowa kalkulacja: cena katalogowa brutto 139 900 zł, okres leasingu 36 miesięcy, wpłata 10%, miesięczna rata leasingowa netto: 1399 zł (zawiera ubezpieczenie Assistance). Szczegóły oferty, 
jak i informacje o pozostałych dostępnych produktach leasingowych oraz pożyczkach znajdą Państwo u Autoryzowanego Dystrybutora Peugeot. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu 
art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności kredytowej klienta ustalanej zgodnie z procedurami Leasingodawcy. Prezentowane informacje zostały podane 
według stanu na maj 2019 r.

UWAGA! Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. Prezentowane dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą zostać w każdej chwili 
zmienione lub być niedostępne, mogą też być ograniczone do części modeli, oznaczonych serii specjalnych lub być ograniczone liczbą dostępnych pojazdów. Wszystkie ceny zawarte w cenniku są rekomendowa-
nymi cenami brutto (oprócz rat leasingu, które są podane w cenach netto, bez podatku VAT).

Dane zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Treść cennika ma charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie należy jej traktować jako wiążącego prawnie 
zobowiązania ani zapewnienia w rozumieniu art. 556 § 2 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.) – gwarancję stanowi wyłącznie dokument gwarancyjny wydany przez 
sprzedawcę. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu zostaje dokonane w chwili podpisania umowy sprzedaży lub dostawy pojazdu. W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji o ofe-
rowanych pojazdach, usługach i akcesoriach zapraszamy do autoryzowanych dystrybutorów Peugeot.

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. Dane dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów są dostępne na www.peugeot.pl.

Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Od 1 września 2018 r. nowe samochody 
są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne 
wyniki zużycia paliwa i emisji CO2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji 
pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO2 uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji 
CO2 mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO2 zależy rów-
nież od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najwyższych do najniższych, uzyskane z uwzględnieniem 
wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Peugeot Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji 
produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html

249 ZŁ 519 ZŁ 355 ZŁ115 ZŁ

RĘKAWICZKI SKÓRZANE  ZEGAREK MĘSKI TORBA SPORTOWA KOSZULKA POLO

AKCESORIA

UMOWY SERWISOWE PEUGEOT TO UNIKALNA OFERTA SKIEROWANA DO KLIENTÓW, KTÓRZY CHCĄ SZCZEGÓLNIE ZADBAĆ O SWÓJ 
SAMOCHÓD I CIESZYĆ SIĘ SPOKOJEM FINANSOWYM ORAZ TECHNICZNYM AŻ PRZEZ 8 LAT.

OFERTA:
1. BASIC – ZABEZPIECZENIE FINANSOWE USUNIĘCIA SKUTKÓW EWENTUALNYCH AWARII,
2. COMFORT – PROSTE ROZWIĄZANIE ZAWIERAJĄCE ZRYCZAŁTOWANY KOSZT PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH,
3. COMFORT PLUS – OBEJMUJE USUNIĘCIE SKUTKÓW AWARII ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY,
4. PREMIUM – PEŁNA OFERTA USŁUG PEUGEOT W ZAKRESIE UTRZYMANIA PAŃSTWA POJAZDU PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA UMOWY

UMOWY SERWISOWE

FINANSOWANIE

• NISKA MIESIĘCZNA RATA – 1% WARTOŚCI SAMOCHODU

• MINIMUM FORMALNOŚCI

• PEUGEOT 308 GTi W LEASINGU JUŻ OD 1399 ZŁ NETTO/MIES.

• OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W POŻYCZCE

3 OPCJE ROZLICZENIA UMOWY:
ZWROT POJAZDU

WYMIANA NA NOWY
WYKUP SAMOCHODU

NISKIE MIESIĘCZNE RATY




