PEUGEOT

308 CC

A SZABADSÁG
FUVALLATA

A Peugeot 308 CC megújult vonalai már
a márka legújabb stílusjegyeit hordozzák.
A fénydiódás nappali menetfény növeli
az autó eleganciáját és high-tech hatást
kölcsönöz neki.
A Peugeot 308 CC kiváló úttartása
és vezetési élménye kategóriájában
etalonnak számít.

A LÁTVÁNY MINDENEKELŐTT!
A 308 CC-t mind kupé, mind kabrió konfigurációban kiemeli a tömegből vonalainak fenséges harmóniája. Fények játszanak
profiljának markáns vonalain az orr emblémájától a tető végéig. Eleganciáját krómdíszek teszik még hangsúlyosabbá.
A 308 CC elegáns formája és fénydiódás, vörös függönyt képező hátsó lámpája igazán egyedi megjelenést kölcsönöz
a Peugeot-nak a kupé-kabriók világában.

ÉREZZE A MINŐSÉGET!
A 308 CC belső terének minden részre kiterjedő gondos
kidolgozása a felső kategóriás kabriók világát idézi:
a műszerfali órák fehér számlapja az óragyártás világát
juttatja eszünkbe, a bőrülések eleganciája, varrásaik
precíz kidolgozása, a gyöngyház fekete középkonzol
visszafogottsága az utastér felfedezésére csábítanak.

Figyelemre méltó kényelem
A 308 CC mindkét konfigurációban 4 teljes értékű ülőhelyet kínál.
Az ülések kialakítása tökéletes vezetési pozíciót és az utasoknak
bámulatos kényelmet garantál. Az ajtók kialakítása, a fogantyúk
krómborítása robusztus, dinamikus hatást teremt. Az elegáns
gyöngyház fekete középkonzolon helyezkednek el a vezérlőgombok: a merev tető, az AIRWAVE rendszer*, a klímaberendezés
és az audio- és telematikai berendezések innen irányíthatók.
A kormány formáját krómgyűrű emeli ki.

Multimédia
A 308 CC a legújabb audio- és telematikai berendezéseket
kínálja utasainak. A 308 CC-hez 240 wattos, 6 hangszóróval és
mélysugárzó dobozzal ellátott JBL erősítőrendszer* rendelhető.
A WIP Com 3D készülék* 3 fő funkciót foglal magában.
Médialejátszójával filmet nézhetünk vagy zenét hallgathatunk.
A beépített GSM telefon és kihangosító biztosítja
a szabad kommunikációt. A háromdimenziós navigáció pedig
a legmodernebb technológiával vezeti el Önt úti céljához.

A WIP Nav színes navigáció* 16/9 arányú, 7"-os képernyővel
rendelkezik, mely alkalmas a perspektivikus (3D) megjelenítésre is.
A teljes Európa-térkép** egyetlen SD-kártyán kapott helyet.
* opció
** A térkép lefedettsége néhány országban nem 100%-os.

VEZETÉS,
A TÖKÉLETES BOLDOGSÁG

Új tájak, különös vidékek, újabb és újabb élmények... Az autó szilárd felépítésének és innovatív
megoldásainak köszönhetően Ön a 308 CC-vel tovább élvezheti a kabrióélményt, mint
a kategória többi modelljében. Tavasz a télben, nyár az őszben..., a 308 CC ezt kínálja Önnek.

MÁR A TAVASZ ELSŐ NAPSUGARAI
IS ÖNNEK RAGYOGNAK

AZ EGÉSZ VILÁG ÁTALAKUL
NÉHÁNY MÁSODPERC ALATT...

A napfény még épphogy átszűrődik a szürke felhőkön... a levegő még friss... a 308 CC fedélzetén viszont ugyanolyan
hőmérséklet uralkodik, mint a nyári hónapokban. A 308 CC felépítése, a szélvédő dőlésszöge körülöleli utasait, az
AIRWAVE elektromos nyakmelegítő rendszer* sálként melegíti az első üléseken ülőket, az automata klíma, az ülésfűtés*
és a szélfogó háló* kiváló hőkomfortot biztosít a kabrió fedélzetén is.
AIRWAVE elektromos
nyakmelegítő rendszer*
A Peugeot 308 CC elsőként kínálja
a négyüléses kupé-kabrió kategóriában
az első, fejtámlákba épített AIRWAVE
elektromos nyakmelegítő rendszert,
melynek hőmérséklete, az áramlás
iránya és intenzitása szabályozható.

Szélfogó*
A szélfogó háló megvédi a 308 CC
utasait a huzattól. A szélvédő
dőlésszöge kiegészíti ezt a védelmet.
Fűthető első ülések*
Az első fűthető ülések kellemes meleget
biztosítanak a bennük ülőknek.

Kétzónás automata klíma
A hátsó légbefúvóval ellátott kétzónás
automata klíma érzékeli, hogy az autó
kabrió konfigurációban van-e éppen,
és ennek figyelembevételével állítja be
a belső térben a légbefúvás
teljesítményét és a hőmérsékletet.
* változattól függően széria vagy opció

Kabrió konfigurációban nyilvánul meg
igazán a 308 CC merész szépsége,
vonalainak esztétikuma és eleganciája.
Az autó 20 másodperc alatt alakul át
kupévá, merev tetejének oltalmazó
védelme, a belső tér csendje és nyugalma
körülvesz minket.

Elektromosan behajtódó merev tető
A tetőmozgató gomb megnyomására
az autó merev teteje automatikusan,
csendben tűnik el a 308 CC csomagtartójában. A műveletet a központi színes
kijelzőn* kísérhetjük figyelemmel.
* változattól függően széria vagy opció

Tágas csomagtér
Kupé konfigurációban 465 literes, kabrió
konfigurációban 266 literes csomagtartó
áll az utazók rendelkezésére.

BENZINES

1.6 l VTi 16V 120 LE
1.6 l THP 16V 156 LE
1.6 l THP 16V 200 LE

A PEUGEOT ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM
A Peugeot jó ideje kutatja azokat az új technikákat, amelyek választ adhatnak napjaink környezetvédelmi kihívásaira
és az ügyfelek eltérő igényeire, elvárásaira. Ma 2,1 millió dízel HDi FAP motorral felszerelt jármű fut világszerte.
A részecskeszűrő 99,99 százalékkal csökkenti a dízelmotor részecskekibocsátását.
A Peugeot más területeken is kínál modelleket:
• A mikrohibrid technika: Az új generációs Stop&Start rendszerrel (a motor automatikus leállítása, például

DÍZEL

MOTORIZÁCIÓK

Az új THP (nagynyomású turbó) és VTi
(változó szelepvezérlés és szelepemelés)
technológiának köszönhetően az új 308 CC
erőforrásai a teljesítmény és a fogyasztás
tökéletes szinergiáját teremtik meg.

A közös nyomócsövű „Common Rail”
technológia révén csökken a fogyasztás,
a károsanyag-kibocsátás, viszont
a teljesítmény növekszik az üzemanyag
közvetlen, nagy nyomású
befecskendezésének köszönhetően.
2.0 l HDi FAP 16V 163 LE

amikor a jármű megáll a piros lámpánál) felszerelt HDi motorokat 2011-től kezdi bevezetni a Peugeot.
Ennek a technikának a másik előnye, hogy akár 15 százalékkal csökkenti a fogyasztást és a CO2-kibocsátást.
• A fullhibrid technika: 2011 második felétől kezdi forgalmazni a Peugeot a világ első dízel hibridautóját.
A Peugeot 3008 HYbrid4 100 kilométerenkénti 3,8 literes fogyasztásával és 99 gramm CO2-emissziójával
igazi áttörést jelent.
• A 100 százalékban elektromos hajtás: Az iOn nem az egyetlen 100 százalékosan elektromos hajtású Peugeot.
Az elektromos Partner Origin könnyű haszonjármű hasznos raktérfogata 3 m3. Hosszabb távon pedig folyamatban
van a villanyautó új koncepcióira épülő fejlesztés.

OLTALMAZÓ VÉDELEM
Legyen szó aktív vagy passzív biztonságról, a 308 CC mindent megtesz az Ön és utasai védelméért,
miközben mit sem veszít eleganciájából. Sőt!
A Peugeot 308 CC az Euro NCAP*
töréstesztprogram felnőtt utasvédelmi
vizsgálatán (ADULT OCCUPANT
PROTECTION) 5 csillagot kapott,
mely az elérhető legjobb eredmény.
Az 1997-ben alapított Euro NCAP
egy független európai szervezet,
mely a piacon kapható gépjárművek
biztonsági tesztelését végzi: frontális

ütközés, oldalütközés tesztelése,
gyalogosvédelem… A szervezet
nyilvánosságra hozza a kapott
eredményeket, melyeket csillagokkal
rangsorol. A rangsorolásnak hatása
van a biztosítótársaságok által
alkalmazott díjtételekre is.
* European New Car Assessment Program

Világújdonság: adaptív fejlégzsák
A két első ülés oldallégzsákja védi
a felsőtestet és a medencét.
A világújdonság fejlégzsák kivételes
pluszbiztonságot garantál a testnek,
az ülés pozíciójától függetlenül.

A 308 CC 6 légzsákkal van ellátva:
• 2 első légzsák
• 2 oldallégzsák
• 2 fejlégzsák
Biztonsági bukóívek
A 308 CC biztonsági bukóívekkel van
ellátva, melyek biztosítják az utasok
borulásvédelmét, kupé és kabrió
konfigurációban egyaránt.
A rendszer borulásérzékelői veszély
esetén a sebesség és a dőlési szög
függvényében aktiválódnak.

Kivételes fékteljesítmény
A blokkolásgátló (ABS) hirtelen fékezéskor
kiküszöböli a kerekek teljes blokkolását.
A kerekenkénti fékerő-szabályozás
nagyobb és pontosabb fékhatást
biztosít. A vészfékrásegítés (AFU)
szükség esetén pluszfékerőt biztosít.
A 308 CC-ben az ESP hatékonyságát
még két pluszfunkció növeli:
• az adaptív ESP kanyarban a sebesség
függvényében módosítja a féknyomást
a teljes körű stabilitás érdekében;

• a dinamikus stabilitáskontroll (CDS)
folyamatosan összehasonlítja
a kormány érzékelőjéből és
a kanyarérzékelőtől kapott
információkat, s ezek alapján
kiszűri az alul- és a felülkormányzást,
valamint a fizikai törvények
lehetőségeihez mérten visszaállítja
a 308 CC eredeti irányát.

308 CC

SZÍNEK ÉS KERÉKTÁRCSÁK
METÁLFÉNYEZÉS

Szürke Aluminium

Szürke Thorium

Fekete Perla Nera

Kék Philae

Kék Bourrasque

Barna Terre d’Ombre

MATTFÉNYEZÉS

GYÖNGYHÁZFÉNYEZÉS

SPECIÁLIS METÁLFÉNY

Szürke Hurricane

Fehér Nacré

(opció)

Piros Babylone

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
Az egyes felszereltségi szintek, kárpitok és
külső színek párosításáról márkakereskedője
tud Önnek felvilágosítást adni. Megalkothatja
saját autóját, ha ellátogat a www.peugeot.hu
oldalra, a konfigurátor almenübe.
Stromboli 17"-os
könnyűfém keréktárcsa
Sport Pack változathoz

Lincancabur 18"-os könnyűfém
keréktárcsa Feline és Sport Pack
(opció) változatokhoz

MOTOR
Hengerűrtartalom (cm3)
Hengerek száma
Maximális teljesítmény (kW/LE)
Fordulat/perc
Maximális nyomaték/overboost** (Nm)
Fordulat/perc
Szelepek száma
SEBESSÉGVÁLTÓ
5 fokozatú manuális
6 fokozatú manuális
6 fokozatú automata
GUMIABRONCSOK
Méret (felszereltségtől függően)
FUTÓMŰ
Elöl
Hátul
FÉK
Elöl
Hátul
MÉRETEK (mm)
Hosszúság
Szélesség (visszapillantók nélkül/behajtott/
kihajtott visszapillantókkal)
Magasság (kerékmérettől függően)
Tengelytáv
Első túlnyúlás
Hátsó túlnyúlás
Nyomtáv elöl/hátul
Fordulókör (járdák között, kerékmérettől függően, m)
TÖMEG (kg)
Saját tömeg (menetkészen)
Hasznos tömeg
Megengedett össztömeg
Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval (tehermegosztással)
Össz. engedélyezett gurulótömeg (fékezett utánfutóval)
KAPACITÁS
Üzemanyagtartály (liter)
Csomagtartó-térfogat kupé/kabrió (dm3, VDA szabvány szerint)
MENETTELJESÍTMÉNY
Maximális sebesség (km/h)
Gyorsulás (s, csak vezetővel) – 0-ról 100 km/h-ra
– 1000 m állóhelyzetből
FOGYASZTÁS (l/100 km)***
– városi
– városon kívül
– vegyes
– CO2 (g/km, vegyes)

1.6 l VTi
120 LE

1.6 l THP
156 LE

1.6 l THP
156 LE aut.*

1.6 l THP
200 LE

1.6 l HDi
112 LE

2.0 l HDi
163 LE

1598
4
88/120
6000
160
4250
16

1598
4
115/156
6000
240
1400
16

1598
4
115/156
6000
240
1400
16

1598
4
147/200
5800
275
1700
16

1560
4
82/112
3500
270 / 285
1750
16

1997
4
120/163
3750
340
2000
16

G

–

–
–

–

G

–
–

–

–
–

G

G

–

G

G

–

–

225/45 R17 vagy 225/40 R18
Pseudo-McPherson felfüggesztés, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd
független kerékfelfüggesztés, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, hosszlengőkarok
hűtött tárcsa
tárcsa
4400
1817/1872/2039
1426
2605
929
906
1526/1521 (17"-os kerékméret) 1522/1517 (18"-os kerékméret)
10,74–11,47
1480
405
1885
1200
2985

1515
425
1940
1400
3340

1530
440
1970
1270
3240

1535
449
1984
800
2784

1535
415
1950
1200
3050

1577
448
2025
1500
3525

60
403/226
195
12,5
33,8

215
9,6
30,5

212
9,8
31,0

240
8,3
28,4

191
12,2
33,9

209
8,9
30,7

9,1
5,3
6,7
155

10
5,5
7,2
167

10,7
5,8
7,7
179

9,3
5,6
7,0
162

6,1
3,9
4,7
123

7,5
4,7
5,7
149

* A 2011. év végéig nem rendelhető.

* * Átmenetileg megnövelhető nyomaték.
*** A menetteljesítmények és fogyasztási adatok a műszaki fejlesztés függvényében változhatnak. 1.6 HDi és 1.6 VTi esetén alacsony gördülési ellenállású
(Michelin Energy Saver) abronccsal mért adatok.

KÁRPITOK

A bőrkárpitozás az első és hátsó ülések bőrbevonatát, a teljes bőrkárpit, ezenfelül
az ajtópanelek, a középkonzol és a műszerfal bőrborítását tartalmazza. A bőrkárpit
széria vagy opció, változattól függően, a teljes bőrkárpit opcióként rendelhető.
Az egyes felszereltségi szintek, kárpitok és külső színek párosításáról
márkakereskedője tud Önnek felvilágosítást adni. Megalkothatja saját autóját,
ha ellátogat a www.peugeot.hu oldalra, a konfigurátor almenübe.

1 Fekete/barna
Vintage bőr

3 Claudia Vintage
barna bőr

5 Szürke Claudia
Grège/Lama teljes bőr

7 Claudia Vintage
teljes barna bőr

2 Szürke Claudia
Grège/Lama bőr

4 Fekete Speed up szövet –
csak Sport Pack változathoz
rendelhető

6 Fekete
Mistral bőr

8 Fekete Mistral
teljes bőr

1

2

3

4

5

6

7

8

FELSZERELTSÉGI SZINTEK
SPORT PACK

FÉLINE

Főbb felszereltségi elemek
Sport Pack felszereltség+
18"-os Lincancabur könnyűfém keréktárcsa
Airwave nyakmelegítő rendszer és szélfogó háló
Bőrkárpit csomag: bőrbevonatú ülések,
szőnyeggarnitúra, hátsó könyöklő, ülésfűtés
Parkolóradar hátul, elektromosan behajtódó tükrök,
tükörbe épített fogadófény
Szélfogó háló

Főbb felszereltségi elemek
17"-os Stromboli könnyűfém keréktárcsa
Alumínium pedálok és lábpihentető, alu küszöbdekoráció
Automata, kétzónás klímaberendezés, hátsó légbefúvóval
Biztonsági bukóívek
Blokkolásgátló (ABS) és elektronikus fékerőelosztó
Bluetooth kihangosító audio streaming funkcióval és USB-csatlakozóval
Bőrbevonatú kormánykerék
Elektromos vezérlésű, csomagtartóba hajtogatható merev tető
ESP és kipörgésgátló
Hangulat csomag: megvilágított küszöbök és lábtér, hangulatvilágítás
Kilátás csomag: automatikusan bekapcsolódó ablaktörlők és
fényszórók, elektrokróm visszapillantó tükör
Ködfényszórók, LED-es nappali menetfény

Központi zár, 2 db háromfunkciós távirányítóval
Krómdekoráció az oldalablakoknál és a rendszámtábla körül
Krómozott első légbeömlő
Lakkfekete középkonzol és szatén-króm dekorációk
Oldal- és fejlégzsákok
Rádió-CD MP3-lejátszással, RCA-csatlakozóval
Sport műszeregység, fehér számlappal és mátrixkijelzővel
Szuperretesz és szelektív nyitás
Távirányítóval zárható rakodóhelyek
Tempomat és sebességhatároló
Vészfékezéskor bekapcsoló vészvillogók
Vészfékrásegítés
Vezető- és utasoldali légzsákok

www.peugeot.hu
Látogasson el internetes oldalunkra és tudjon meg többet a 308 CC modellről, alkossa meg saját autóját a konfigurátorral!
Internetes oldalunkon hasznos információkat talál akcióinkról, szolgáltatásainkról és további modelljeinkről is.

HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS
Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedő és az autó tulajdonosa
közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és előnyökről, amelyek Önt
mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot
kiépített hálózatának köszönhetően Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel
állnak rendelkezésére.
AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN
Peugeot Garancia
A szerződéses garancia 2 évre szól a
Peugeot járművek esetében, kilométerkorlátozás nélkül. Az átrozsdásodás
elleni garancia személygépjárműveknél
12 évre, tehergépjárműveknél 6 évre szól.
(1)

Kiterjesztett garanciaszerződés
A kiterjesztett garanciaszerződés lehetővé
teszi, hogy Ön a márka által biztosított
2 éves szerződéses garancián túl +1, +2
vagy +3 évvel meghosszabbítsa a
gépjárművére vonatkozó garanciát.
A szolgáltatás olyan Peugeot gépjárműre
igényelhető, amely kevesebb mint
22 hónapos, és futásteljesítménye
nem éri el a 40 000 km-t.

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az
Automobiles Peugeot által kifejlesztett
és tesztelt termékek, tartozékok
széles körű választékával várjuk Önt:
kényelmi és komfortérzetét emelő,
karbantartást megkönnyítő termékek,
biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus
termék közül választhat!
(1)

Peugeot Főnix hűségprogram
A Peugeot Főnix hűségprogrammal
a hűséges Peugeot-tulajdonosoknak
kívánunk kedvezni. Minél idősebb
Peugeot gépjárműve, annál előnyösebb
karbantartási munkadíjat és alkatrészkedvezményt biztosítunk Önnek
márkaszervizeinkben.
Tehát Ön annál kevesebbet fizet,
minél idősebb Peugeot-val jár!
Részletek és regisztráció weboldalunkon:
www.peugeot.hu/fonix.
Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában,
a hét minden napján igénybe veheti a
Peugeot Assistance szolgáltatásait.

Ossza meg velünk véleményét!
Annak érdekében, hogy minél jobban
megfelelhessünk az Ön igényeinek és
elvárásainak, kérjük, ossza meg velünk
a márkáról és az autóról alkotott
véleményét. Vásárlás után postai úton
eljuttatunk Önhöz egy üdvözlőcsomagot,
melyben két kérdőívet talál. Kérjük, segítse
munkánkat azzal, hogy ezeket kitöltve
visszaküldi a megadott címre.

Ha útközben váratlanul műszaki
meghibásodást észlel, kérjük, hívja az
alábbi zöldszámot (csak Magyarország
területéről, illetve magyar
telefonszolgáltatótól indított hívás esetén):
06 80 44 24 24
A szolgáltatás egész Európában igénybe
vehető a következő telefonszámon:
00 36 1 411 07 24

valamint szigorú technikai felkészültséget
és magas szintű műszaki szaktudást
követelnek meg a márkaszerviz dolgozóitól.

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban a Peugeotszabványok szigorú előírásainak
betartásával dolgoznak. Ezek a szabványok
kizárólag a Peugeot által tesztelt és
engedélyezett kiváló minőségű eredeti
alkatrészek beépítését engedélyezik,

Peugeot Service garantált áras
szolgáltatáscsomagok
Peugeot Service garantált áras
szolgáltatáscsomagjaink ára fix
és előre tervezhető.
A csomagok magukban foglalják az
alkatrész árát, a munkadíjat és egy
30 pontos ingyenes átvizsgálást.
Azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik
különös gonddal ügyelnek gépjárművük
állapotára, és a kötelező revízióknál
gyakrabban kívánják ellenőriztetni és
karbantartani autójukat.

A kérdőíveket az interneten,
a www.peugeot.hu/velemeny oldalon
is kitöltheti.

* A Peugeot márkakereskedések
és márkaszervizek mindenkori aktuális
listáját megtalálhatja weboldalunkon:
www.peugeot.hu

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot időszakos vizsgálatok és garanciafeltételek füzetben találhatja meg. A Peugeot Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjának felelnek meg. A képeken bemutatott gépjárművek felszereltsége széria vagy opció,
változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat
és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a
színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződés hivatalos
alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot
előzetes beleegyezésével reprodukálhatók.
A katalógus kiadása: 2011. május
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