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Εδώ και 210 χρόνια,  η PEUGEOT διατηρεί 
την Γαλλική βιομηχανική παράδοση σε ό,τι 
αφορά την ποιότητα και την καινοτομία. 

Σήμερα, η PEUGEOT χρησιμοποιεί όλη της την 
τεχνογνωσία στην κατασκευή αυτοκινήτων 
με πρωτοποριακό σχεδιασμό που παρέχουν, 
πέρα   από εκείνην της οδήγησης, και μια 
εμπειρία που εμπλέκει όλες τις αισθήσεις. 

Εργονομία, υλικά, συνδεσιμότητα, έχουμε 
δουλέψει πάνω στην κάθε λεπτομέρεια, για να 
σας προσφέρουμε μια πιο διαισθητική εμπειρία 
οδήγησης. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, 
θέλουμε να σας δώσουμε την ελευθερία της 
επιλογής, γιατί ο άνθρωπος δεν θα πάψει ποτέ να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της κάθε μας προσέγγισης.

1



Π
Ρ

Ο
Κ

Λ
Η

Τ
ΙΚ

Α
Σ

Α
ΓΗ

Ν
Ε

Υ
Τ

ΙΚ
Ο



ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Το νέο PEUGEOT 308, με τον αναμφισβήτητα κορυφαίο σχεδιασμό, 
εντυπωσιάζει με την έντονη προσωπικότητα και το δυναμικό του 
χαρακτήρα. Για να κάνετε την κάθε στιγμή δική σας, αρκεί να 
βασιστείτε στις πρωτοποριακές τεχνολογίες του PEUGEOT i-Cockpit® 
και στην γκάμα των οικονομικών Υβριδικών, Βενζίνης ή Diesel, 
κινητήρων του.
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ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ PEUGEOT

Στο νέο 308 παρουσιάζεται σε πρώτη παγκόσμια, το νέο 
έμβλημα της PEUGEOT που αντικατοπτρίζει τη διαχρονική 
ταυτότητα της μάρκας, συνδυάζοντας την ιστορία και τον 
υπερμοντερνισμό.
To νέο έμβλημα, με το ομοίωμα του λιονταριού, κοσμεί 
με μεγαλοπρέπεια τη μάσκα, ενώ το μονόγραμμα 308 
στο χείλος του καπό σηματοδοτεί την νέα σχεδιαστική 
ταυτότητα της μάρκας.
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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

Το νέο PEUGEOT 308 εντυπωσιάζει εξαρχής 
με την προσωπικότητα του που αναδεικνύεται 
μέσα από το νέο σχεδιασμό του μοντέλου. Η 
νέα σχεδιαστική γραμμή και οι εντυπωσιακές 
αναλογίες των διαστάσεών του αντανακλούν 
το δυναμικό του χαρακτήρα:

• Φαρδιά κάθετη μάσκα που ταιριάζει 

αισθητικά με το επιμηκυμένο καπό και 

αποτελεί συνέχεια του.

• Μυώδες πίσω τμήμα με αεροδυναμική 

γραμμή η οποία δημιουργείται από το 

χαμηλωμένο τελείωμα της οροφής. 

Τονίζεται έτσι το πλάτος του αμαξώματος, 

δημιουργώντας την εικόνα ενός 

αυτοκινήτου που πατάει σταθερά στο 

δρόμο.

• Ξεχωριστή και αρμονική πλευρική όψη που 

αντανακλά το αθλητικό του παράστημα.

7



ΛΕΠΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
ΣΩΜΑΤΑ

Η εξαιρετικά συμπαγής μπροστινή φωτεινή 
υπογραφή είναι απόλυτα σύγχρονη και 
τεχνολογικά προηγμένη. Συνδυάζοντας τη 
κομψότητα με τον δυναμισμό, οι εμπρός 
προβολείς αναδεικνύουν την έντονη 
προσωπικότητα του νέου PEUGEOT 308.
Τα κομψά και λεπτά εμπρός φωτιστικά 
σώματα, ενσωματώνουν την τεχνολογία 
LED(1), ή PEUGEOT Matrix LED(2), ενώ στη 
προέκτασή τους διακρίνονται τα γνωστά 
φώτα ημέρας σε σχήμα ‘δόντι λιονταριού’, 
χαρακτηριστικό της νέας εταιρικής 
ταυτότητας της μάρκας.

(1) Διαθέσιμα στο βασικό εξοπλισμό έως και τις εκδόσεις Allure Plus 
(2) Διαθέσιμα αποκλειστικά στις εκδόσεις GT/GT Plus

ΠΙΣΩ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

H μοντέρνα και hi-tech πίσω φωτεινή 
υπογραφή διαμορφώνεται από τα εξαιρετικά 
λεπτά Full LED(1) ή Full LED 3D(2) φωτιστικά 
σώματα με τις τρισδιάστατες “3 νυχιές“ και 
φλας με λειτουργία “scroll“.

(1) Διαθέσιμα στο βασικό εξοπλισμό έως και τις εκδόσεις Allure Plus 
(2) Διαθέσιμα αποκλειστικά στις εκδόσεις GT/GT Pack
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ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ PEUGEOT 
i-COCKPIT®

Το νέο PEUGEOT i-Cockpit®, απόλυτα εργονομικό και 
διαισθητικό, προσφέρει άνετη πρόσβαση σε όλες τις 
λειτουργίες και στοχεύει στη ποιοτική αξιοποίηση 
του χρόνου σας μέσα στο αυτοκίνητο: νέο τιμόνι 
μικρών διαστάσεων και νέος πίνακας οργάνων 10’’ 
ψηφιακός(1) ή ψηφιακός 3D(2) στο ύψος των ματιών του 
οδηγού (“Head-Up”).
Το PEUGEOT i-Cockpit® είναι εξαιρετικά προσβάσιμο 
από τους επιβάτες: νέα κεντρική οθόνη αφής 10’’(1) με 
εύκολο χειρισμό και δυνατότητες εξατομίκευσης με 
πολλαπλά παράθυρα (“multi-window”), νέα ψηφιακά 
πλήκτρα i-toggles(3), καθώς και νέα κεντρική κονσόλα 
με πληθώρα αποθηκευτικών χώρων.

(1) Διαθέσιμος στο βασικό εξοπλισμό έως και τις εκδόσεις Allure Plus 
(2) Διαθέσιμος αποκλειστικά στις εκδόσεις GT/GT Plus 
(3) Διαθέσιμα απο τις εκδόσεις Allure (Ψηφιακά πλήκτρα i-Toggles: Απλές 
συντομεύσεις για τη ρύθμιση του κλιματισμού, των τηλεφωνικών επαφών 
ή των ραδιοφωνικών σταθμών)

i-COCKPIT ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ PLUG IN ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στις υβριδικές εκδόσεις του νέου Peugeot 308 
παρέχονται πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά 
την plug-in υβριδική τεχνολογία κίνησης. Η πλήρως 
διαμορφώσιμη και με δυνατότητες εξατομίκευσης 
ψηφιακή οθόνη του head-up display εμφανίζει 
μπροστά στο οπτικό πεδίο του οδηγού συγκεκριμένες 
πληροφορίες που αφορούν στην υβριδική λειτουργία. 
Μέσω της νέας HD οθόνης αφής των 10’’, αποκτάτε 
πρόσβαση στις λειτουργίες ρυθμίσεων και στις 
πληροφορίες οδήγησης του νέου 308 HYBRID.
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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες οδήγησης εμφανίζονται στον νέο πίνακα οργάνων. Ο 
συγκεκριμένος πίνακας που βρίσκεται στο ύψος των ματιών, διαθέτει μια ψηφιακή οθόνη 
10 ιντσών, από το επίπεδο Active Plus. Στην έκδοση GT, η οθόνη του πίνακα οργάνων 
διαθέτει τρισδιάστατη απεικόνιση, χάρη στο i-Cockpit® 3D. Πλήρως διαμορφώσιμο και 
με πολλές δυνατότητες εξατομίκευσης, το σύστημα προσφέρει πολλές λειτουργίες στην 
οθόνη του (πλοήγηση, ραδιόφωνο/media, υποβοήθηση οδήγησης, ροή ενέργειας κ.λπ.), 
που μπορούν να επιλεγούν από το διακόπτη στα αριστερά του τιμονιού.
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ΟΠΩΣ ΣΤΟ SMARTPHONE ΣΑΣ 

Η υψηλής ευκρίνειας οθόνη αφής των 10’’ είναι πλήρως και εύκολα εξατομικεύσιμη. 
Χάρη στη λειτουργία εμφάνισης πολλαπλών παραθύρων (multi-window display) 
με “widgets” ή συντομεύσεις εύκολες στη χρήση, πρόσφερει χρόνους απόκρισης 
παρόμοιους με ένα tablet. 
Το νέο PEUGEOT 308 διαθέτει πλήρως διαμορφώσιμους διακόπτες αφής i-toggles(1). 
Τοποθετημένοι ακριβώς από κάτω από την κεντρική οθόνη, παρέχουν μία μοναδική 
στην κατηγορία αισθητική. Για μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια, κάθε i-toggle 
αποτελεί μια διαμορφώσιμη συντόμευση αφής σε μια αγαπημένη εφαρμογή ή σε μία 
επιλογή της κεντρικής οθόνης (επιλεγμένος προορισμός, κλιματισμός, αγαπημένη 
τηλεφωνική επαφή, ραδιοφωνικός σταθμός).

(1) Διαθέσιμοι από τις εκδόσεις Allure



ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ

Στην κεντρική κονσόλα, από την πλευρά του οδηγού, είναι 
τοποθετημένα σε μια κομψή ”αψίδα” όλα τα χειριστήρια 
δυναμικού ελέγχου του αυτοκινήτου. 
Η κονσόλα διαθέτει επίσης και ειδική θέση για ασύρματη 
(επαγωγική) φόρτιση του κινητού σας(1). Το υπόλοιπο τμήμα της 
κονσόλας, που είναι ανοιχτό για τους επιβάτες, προορίζεται 
αποκλειστικά για αποθήκευση: 2 ποτηροθήκες, χωρητικότητα έως 
34 λίτρα, συμπεριλαμβανομένου και ενός μεγάλου διαθέσιμου 
χώρου κάτω από το υποβραχιόνιο.

(1) Λειτουργία επαγωγικής φόρτισης για συσκευές συμβατές με το πρότυπο Qi. Διαθέσιμη 
στον βασικό, τον προαιρετικό ή μη διαθέσιμη ανάλογα με την έκδοση
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ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

To νέο 308 εξοπλίζεται με το τελευταίο σύστημα infotainment με την ονομασία PEUGEOT i-Connect Advanced 
που είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση με δυνατότητες συνδεσιμότητας. Ταξιδέψτε με απόλυτη ηρεμία, χάρη 
στο σύστημα πλοήγησης 3D Connected Navigation(1) με αναγνώριση των φωνητικών εντολών, αυτόματη 
ενημέρωση των χαρτών της TomTom®(1), ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την κυκλοφορία και τις περιοχές 
κινδύνου. Αντιστοιχίστε όλες τις εφαρμογές του smartphone σας χάρη στην ασύρματη λειτουργία Mirrorscreen(2) 
και δημιουργήστε το δικό σας προφίλ και τις δικές σας προτιμήσεις εμφάνισης της οθόνης (έως 8 προφίλ). 

(1) Διαθέσιμο στο βασικό εξοπλισμό απο τις εκδόσεις Allure. Οι υπηρεσίες TomTom καθιστούν δυνατή την προβολή όλων των βασικών πληροφοριών οδήγησης σε πραγματικό 
χρόνο: κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, βενζινάδικα, σταθμούς αυτοκινήτων, πρόγνωση καιρού, τοπικές αναζητήσεις και περιοχές κινδύνου (ανάλογα με τη νομοθεσία της 
χώρας). Η συνδρομή σε όλες αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνεται για μια περίοδο 3 ετών και μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί ηλεκτρονικά στη συνέχεια (με χρέωση).
(2) Στο βασικό, προαιρετικό εξοπλισμό ή μη διαθέσιμο ανάλογα με την έκδοση. Η λειτουργία Mirror Screen λειτουργεί μέσω Android Auto™ (για smartphone με Android) ή μέσω 
Apple CarPlay™ (για smartphone με iOS) και εξαρτάται από το πακέτο σύνδεσης κινητής και internet. Μόνο αυτές οι πιστοποιημένες εφαρμογές θα λειτουργούν με το αυτοκίνητο 
σταματημένο και κατά την οδήγηση, κατά περίπτωση. Κατά την οδήγηση, ορισμένες λειτουργίες των σχετικών εφαρμογών θα ανασταλούν. Ορισμένοι τύποι περιεχομένου, οι 
οποίοι ενδέχεται να είναι προσβάσιμοι δωρεάν στο smartphone σας, απαιτούν την αγορά αντίστοιχης πιστοποιημένης εφαρμογής Android Auto™ ή Apple CarPlay ™.
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ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΕΞΙΑ

Στο εσωτερικό, η ατμόσφαιρα είναι φιλόξενη και 
άνετη: 

• Επιλέξτε, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, 
τον ατμοσφαιρικό εσωτερικό φωτισμό LED από 
τις 8 διαθέσιμες χρωματικές αποχρώσεις. 

• Απολαύστε την εκπληκτική ποιότητα του 
ήχου από το ηχοσύστημα Hi-Fi Premium της 
FOCAL®(1)  

• Ταξιδέψτε με απόλυτη ηρεμία. Το σύστημα 
AQS(2) (Air Quality System) έχει τη δυνατότητα 
ενεργοποίησης μόνον της ανακύκλωσης του 
αέρα. Προσφέρει την επιλογή Clean Cabin(3), 
ένα σύστημα που βελτιώνει περαιτέρω 
την ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό της 
καμπίνας. Η ποιότητα του αέρα απεικονίζεται 
στην κεντρική οθόνη αφής. 

• Απολαύστε την εργονομία και την άνεση που 
προσφέρουν τα εμπρός καθίσματα με την 
άριστη πλευρική στήριξη. Κατόπιν επιλογής 
μπορείτε να προσθέσετε τις λειτουργίες 
θέρμανσης ή μασάζ 10 σημείων (1), μέσω των 
8 αεροθαλάμων και των 5 προγραμμάτων 
ρύθμισης. Τα συγκεκριμένα καθίσματα 
διαθέτουν πιστοποίηση AGR (Γερμανικός 
Οργανισμός για την υγεία της σπονδυλικής 
στήλης).

(1) Διαθέσιμο στο βασικό εξοπλισμό, τον προαιρετικό ή μη διαθέσιμο 
ανάλογα με την έκδοση 
(2) Διαθέσιμο απο τις εκδόσεις Allure 
(3) Διαθέσιμo αποκλειστικά στις εκδόσεις GT/GT Plus



ΟΔΗΓΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΟΣΟ 
ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ

Το νέο PEUGEOT 308 εφοδιάζεται με πλήθος 
συστημάτων υποστήριξης οδήγησης και 
υποβοήθησης στάθμευσης που βελτιώνουν το 
επίπεδο ασφαλείας και άνεσης σας:

 
• Νέα υψηλής ευκρίνειας κάμερα 
οπισθοπορείας με ορατότητα 180ο(1). 

• 4 κάμερες υποβοήθησης στάθμευσης με 
ορατότητα 360°(1).  

• Έλεγχος τυφλών σημείων μεγάλης 
απόστασης(1)

Τα διαθέσιμα συστήματα σας οδηγούν στον 
κόσμο της ημι-αυτόνομης οδήγησης:

 
• Προσαρμοζόμενος ρυθμιστής ταχύτητας 
(Adaptive Cruise Control) με λειτουργία Stop 
and Go(1). 

• Ενεργό σύστημα υποβοήθησης 
διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας(1).

(1) Διαθέσιμα στον βασικό, τον προαιρετικό εξοπλισμό ή μη 
διαθέσιμα ανάλογα με την έκδοση 

21
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ΥΒΡΙΔΙΚΟI PLUG IN 
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Το νέο PEUGEOT 308 HYBRID συνδυάζει τη 
δύναμη με την οικονομία, χάρη στους δύο 
υβριδικούς plug-in κινητήρες HYBRID 180 
e-EAT8 FWD(1) και HYBRID 225 e-EAT8 FWD(2).
Ζήστε καινούργιες συγκινήσεις οδήγησης 
που προσφέρει ο συνδυασμός της ηλεκτρικής 
και της θερμικής ενέργειας εξασφαλίζοντας 
υποδειγματική οδική συμπεριφορά και 
κορυφαίο επίπεδο άνεσης στην οδήγηση. 
Επωφεληθείτε από την βελτιστοποιημένη 
απόδοση της μπαταρίας που προσφέρει 
αυτονομία έως και 60χλμ.(3) με 100% 
ηλεκτροκίνηση.

1) Εκπομπές CΟ₂ από 25 g/km (*) 
(2) Εκπομπές CΟ₂ από 26 g/km (*) 
Η αυτονομία των 60 km (*) με ηλεκτροκίνηση εξαρτάται από 
τον   προαιρετικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου και ενδέχεται 
να ποικίλλει ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης 
(κλιματολογικές συνθήκες, στυλ οδήγησης)

(*) Οι μετρήσεις είναι σύμφωνα με το πρότυπο WLTP (World 
Harmonized Light Vehicle Test Procedure) και ανταφέρονται στο 
συνδυασμένο κύκλο.
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ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΑΣ

Υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα προγράμματα οδήγησης, 
προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες:

 
• Ηλεκτρικό: σας δίνει τη δυνατότητα οδήγησης με 100% 
ηλεκτρική ενέργεια με ταχύτητα έως 135km/h. 
• Υβριδικό: εναλλαγή τρόπου κίνησης μεταξύ ηλεκτροκινητήρα 
και θερμικού κινητήρα, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη 
εκμετάλλευση της ενέργειας. 
• Σπορ: οδήγηση με τη χρήση της ισχύος και των δύο τύπων 
κινητήρα, για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης και των 
δυναμικών επιδόσεων.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ

Αυτό το σύστημα επιτρέπει την ανάκτηση διαθέσιμης ενέργειας 
κατά το φρενάρισμα και την επιβράδυνση, μόλις ο οδηγός 
σηκώσει το πόδι του από το γκάζι. Η κινητική αυτή ενέργεια 
συνήθως χάνεται σε αυτή τη φάση όταν πρόκειται για θερμικό 
κινητήρα. Η ενέργεια αυτή δίνει τη δυνατότητα μερικής 
επαναφόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσεως με αποτέλεσμα 
την αύξηση της ηλεκτρικής αυτονομίας. Η λειτουργία ‘Brake’ 
μπορεί να ενεργοποιηθεί για να επιτευχθεί η επιβράδυνση 
του αυτοκινήτου χωρίς να πατήσετε το πεντάλ των φρένων, 
αλλά χρησιμοποιώντας για φρένο τον κινητήρα μπορεί να 
επαναφορτίζει τη μπαταρία. 
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Μπορείτε να επαναφορτίσετε πλήρως την μπαταρία του νέου PEUGEOT 308 HYBRID: 
• Από μία συμβατική οικιακή παροχή (8A, 220V) σε 7ώ.05λ.(1). 
• Απο μία ενισχυμένη παροχή τύπου Green ‘Up (16A, 220V) σε 3ώ.50λ.(2). 
• Από έναν φορτιστή τύπου Wall Box (32A) σε 1ώ.55λ.(2).  
 
(1) Με ενσωματωμένο φορτιστή μονοφασικού ρεύματος (3,7kW) 
(2) Με ενσωματωμένο φορτιστή μονοφασικού ρεύματος (7,4 kW) (προαιρετικός εξοπλισμός)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ

Διατίθεται ένα μεγάλο δίκτυο περισσότερων από 220.000 δημόσιων σταθμών φόρτισης σε όλη την 

Ευρώπη. 
Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ του σταθμού φόρτισης, την 
εξωτερική θερμοκρασία στο σημείο φόρτισης και τη θερμοκρασία της μπαταρίας. 



Χάρη στις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του MyPeugeot®, 
θα σταματήσετε να έχετε το άγχος της αυτονομίας για το δικό 
σας υβριδικό αυτοκίνητο. 
 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ  
 
Eλέγξτε και προγραμματίστε τη φόρτιση του δικού σας 308 
Hybrid απευθείας από το smartphone σας. Μπορείτε επίσης να 
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σας.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ MYPEUGEOT®

Επωφεληθείτε  απο τις εξατομικευμένες σε πραγματικό χρόνο υπηρεσίες, συγχρονισμένες με 
το λογαριασμό σας, μέσω της δωρεάν εφαρμογή MyPeugeot®: 
• Ενημερωθείτε για τη κατάσταση του αυτοκινήτου σας (δεδομένα οδήγησης, εντοπισμός θέσης). 
• Αποκτήστε εύκολα και γρήγορα πρόσβαση στην οδική βοήθεια. 
• Παρακολουθήστε το πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του αυτοκινήτου σας. 
• Ρυθμίστε εύκολα τη φόρτιση και τη θερμοκρασία στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Ελέγξτε και 
προγραμματίστε τη φόρτιση σας κατά τις ώρες μειωμένων χρεώσεων του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Περισσότερες πληροφορίες: https://mypeugeot.peugeot.fr/  
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ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ PURETECH & BlueHDi

Το νέο PEUGEOT 308 προσφέρεται με πλήρη γκάμα κινητήρων τελευταίας γενιάς EURO 6.3(1), 
βενζίνης Puretech και diesel BlueHDi, που μπορούν να συνδυαστούν με χειροκίνητο κιβώτιο 
6 σχέσεων, ή αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων EAT8(2). Όλοι οι κινητήρες είναι εξοπλισμένοι με 
σύστημα Stop & Start, είναι εξαιρετικά αποδοτικοί και εξασφαλίζουν χαμηλή κατανάλωση και 
οδηγική απόλαυση.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ CO2  (Τιμές συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με το νέο πρότυπο μέτρησης WLTP(1))
Κινητήρες BlueHDi: Κατανάλωση από 4,3 έως 4,6 l / 100 km) - Εκπομπές CO2: από 114 έως 121 (g / km).
Κινητήρες PureTech: Κατανάλωση από 5,5 έως 5,8 (l / 100 km) - Εκπομπές CO2: από 124 έως 132 (g / km).

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίζονται σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής 
Ελαφρών Οχημάτων (WLTP – Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) σύμφωνα με τη Σύσταση (ΕΕ) 2017/948 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών 
CO2. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης, 
τον βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, ενώ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ελαστικών. Η επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού 
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών CO2 
(2) EAT8 (EÀcient Automatic Transmission 8): αυτόματο κιβώτιο οκτώ ταχυτήτων διαθέσιμο ανάλογα με τον κινητήρα και την έκδοση
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1. Ύφασμα τριπλής ύφανσης ˝Renze˝(1) 
2.  Ύφασμα Falgo με ράφες Mint και TEP(2) 
3.  Alcantara με ύφασμα Mesh 2.0 Fraxx και TEP(3) 
4.  Δέρμα Nappa Mistral(5) 
5.  Δέρμα Μπλε Naboo(4)
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(1) Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις Active Plus
(2) Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις Allure και Allure Plus
(3) Βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις GT και GT Plus
(4) Προαιρετικός εξοπλισμός ανάλογα με την έκδοση
(5) Προαιρετικός εξοπλισμός στις εκδόσεις GT και GT Plus
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ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
Απολαύστε το ταξίδι στο σαλόνι του νέου 308 
και νοιώστε τη ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα 
που δημιουργούν τα υλικά κορυφαίας 
ποιότητας και διαχρονικής σχεδίασης, 
επιλέγοντας ανάμεσα στις διαθέσιμες 
ταπετσαρίες από ύφασμα, Alcantara ή δέρμα.



Τάσια 16’’ BERGEN(1)
Ζάντες αλουμινίου 16’’

AUCKLAND(2)

Πράσινο Olivine μεταλλικό(1)

Γκρι Artense μεταλλικό(2) Μαύρο Perla Nera μεταλλικό(2)

Μπλε Vertigo μεταλλικό
τριπλής επίστρωσης(2)

ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ

Το νέο σας PEUGEOT 308 είναι εξοπλισμένο 
με καλύμματα τροχών και ζάντες 
αλουμινίου, διαθέσιμα σε 16, 17 ή 18 ίντσες 
για περισσότερη κομψότητα και στυλ.

(1) Διαθέσιμα αποκλειστικά στις εκδόσεις Active Plus με 
κινητήρα PureTech 110hp 
(2) Διαθέσιμες στις εκδόσεις Active Plus
(3) Διαθέσιμες στις εκδόσεις Allure 
(4) Διαθέσιμες στην έκδοση Allure Plus
(5) Διαθέσιμες στην έκδοση GT 
(6) Διαθέσιμες στην έκδοση GT Plus

323232
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Ζάντες αλουμινίου 17’’
CALGARY(3)

Ζάντες αλουμινίου 17’’
HALONG(4)

Ζάντες αλουμινίου 18’’
KAMAKURA(5)

Ζάντες αλουμινίου 18’’
PORTLAND(6)

Λευκό Banquise παστέλ(3)

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

Εκφράστε το χαρακτήρα και το γούστο σας 
επιλέγοντας το χρώμα του αμαξώματος από μια 
παλέτα επτά χρωμάτων υψηλής ποιότητας.

(1) Χρώμα χωρίς χρέωση 
(2) Χρώμα με χρέωση 
(3) Χρώμα με χρέωση, μη διαθέσιμο στις εκδόσεις GT και GT Plus

Κόκκινο Elixir μεταλλικό
έγχρωμης επίστρωσης(2)

Λευκό Nacré περλέ
τριπλής επίστρωσης(2)
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1.  Σχάρα οροφής, μεταφοράς ποδηλάτων 
2.  Προστατευτικό δαπέδου χώρου αποσκευών 
3.  Διαχωριστικό πλέγμα μεταφοράς κατοικίδιων 
4.  Μπαγκαζιέρα οροφής 
5.  Πλευρικές περσίδες  
6.  Περσίδες στο πίσω παράθυρο 
7.  Κοτσαδόρος αφαιρούμενος χωρίς εργαλεία
 



LIFESTYLE ΝΕΟΥ 308

Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή προϊόντων 
lifestyle εμπνευσμένων από τον κόσμο του 
νέου 308. Βρείτε την πλήρη σειρά PEUGEOT 
Lifestyle την ιστοσελίδα: 
https://boutique.peugeot.com.
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1. Ισοθερμικό μπουκάλι  
2. Ρολόι κατάδυσης με 2 εναλλάξιμους ιμάντες 
3. Samsonite βαλίτσα C-Lite 
4. Μπουφάν  
5. Παρκά 
6. Βάση στήριξης κινητού   
7. Αξεσουάρ αποθήκευσης

1 6

2 3

4 5 7
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ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PEUGEOT.
ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.

Επιλέγοντας ένα Peugeot, έχετε στη διάθεσή σας ένα ευρύτατο δίκτυο εξυπηρέτησης, όπου 
ο επαγγελματισμός, ο άρτιος εξοπλισμός και η ποιότητα των υπηρεσιών είναι βέβαιο πως θα 
σας ικανοποιήσουν.
Στο Δίκτυο της Peugeot έχετε τη σιγουριά πως απευθύνεστε σε ειδικούς, οι οποίοι 
αφουγκράζονται τις ανάγκες σας, αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις σας και ανταποκρίνονται 
σ’ αυτές άμεσα και αποτελεσματικά.

ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PEUGEOT
Ποιότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία. Όλα 
τα γνήσια ανταλλακτικά Peugeot έχουν 
δοκιμαστεί και ελεγχθεί αυστηρά, προτού 
λάβουν τύπου, για τη δική σας ασφάλεια.
Η τοποθέτησή τους από το Επίσημο 
Δίκτυο Επισκευαστών Peugeot 
συνοδεύεται από εγγύηση ενός έτους. 

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Peugeot και το δίκτυό της, 
φροντίζοντας το περιβάλλον, 
ανακυκλώνει τα παλαιά ανταλλακτικά 
από τις επισκευές των αυτοκινήτων. 

ΕΓΓΥΗΣΗ PEUGEOT
Η ποιότητα Peugeot είναι δεδομένη. 
Γι’ αυτό σας προσφέρει εγγύηση δύο 
ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων για 
τα μηχανικά μέρη και τα ανταλλακτικά, 
τρία χρόνια εγγύηση βαφής, καθώς και 
δώδεκα χρόνια εγγύηση κατά της σκουριάς 
του αμαξώματος. Επιπλέον προσφέρεται 
εγγύηση 8 χρόνων ή 160.000 χλμ. για την 
μποταρία των υβριδικών εκδόσεων.

Η PEUGEOT ΚΑΙ ΤΟ INTERNET
Ανακαλυψτε την Peugeot μέσα από το 
Internet. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση 
www.peugeot.com ή για απευθείας 
πρόσβαση στον ελληνικό ιστότοπο 
www.peugeot.gr.

BOUTIQUE PEUGEOT
Στη διάθεσή σας βρίσκεται μια 
πλήρης γκάμα αξεσουάρ Peugeotμ 
σχεδιασμένα ειδικά για το αυτοκίνητό 
σας. Επισκεφθείτε το Επίσημο Δίκτυο 
Διανομέων και Επισκευαστών Peugeot 
και βρείτε τα αξεσουάρ που θέλετε για 
εσάς, ή για να τα δωρίσετε.

Το παρόν έντυπο αφορά μόνο στα αυτοκίνητα Peugeot που 
πωλούνται στην Ε.Ε. και ο εξοπλισμός τους ενδέχεται να 
διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για να πληροφορηθείτε με 
λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό κάθε μοντέλου Peugeot, 
ανατρέξτε στο έντυπο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Βασικός 
Εξοπισμός», το οποίο παραδίδεται μαζί με κάθε προσπέκτους, 
ή συμβουλευθείτε τα σημεία πώλησης αυτοκινήτων Peugeot 
στο Επίσημο Δίκτυο Διανομέων Peugeot. Ο εισαγωγέας 
στην Ελλάδα των αυτοκινήτων Peugeot είναι η AIGLON Α.Ε. 
(Κηφισίας αρ. 240-242). Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα 
και τα χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν στα δεδομένα και 
την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της σύνταξης του εντύπου 
και δε δύνανται να έχουν ή να θεωρηθούν ότι έχουν την ισχύ 
σύμβασης. Η κατασκευάστρια εταιρεία Automobiles Peugeot 
διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει χωρίς προηγούμενη 
προειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των παρουσιαζόμενων 
μοντέλων, χωρίς να υποχρεούται να ενημερώσει το 
παρόν έντυπο. 
Η Automobiles Peugeot δηλώνει, κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων της Οδηγίας CEE αρ. 2000/53 CE της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2000, η οποία αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα 
αυτοκίνητα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας και ότι 
ανακυκλώσιμα υλικά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
των προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο. Τα εξωτερικά 
χρώματα του αμαξώματος που απεικονίζονται στο παρόν 
έντυπο είναι ενδεικτικά, καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές 
εκτυπώσεώς του δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή 
του χρώματος. Οχήματα που έχουν υποστεί μετατροπές 
είναι δυνατόν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις επιδόσεις, τις καταναλώσεις, 
τις εκπομπές CO2 και τον εξοπλισμό. Εάν, παρά τη μεγάλη 
προσοχή που δόθηκε για τη δημιουργία αυτού του καταλόγου, 
θεωρείτε ότι περιέχει κάποιο σφάλμα, μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας. Για κάθε πληροφορία απευθυνθείτε 
στην AIGLON Α.Ε. στο τηλέφωνο 210-67 00 000 ή στο 
info@peugeot.gr.
Για πληροφορίες σχετικά με το Service Peugeot επικοινωνήστε 
με τα σημεία πώλησης του Επίσημου Δικτύου Peugeot. 

AIGLON A.E.
Λεωφόρος Κηφισίας 240-242
152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 67 00 000
info@peugeot.gr
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