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ТЕХНОЛОГІЯ
FULL LED*
Фари з технологією Full LED* підкреслюють
рельєфний дизайн хромованої решітки
радіатора, надаючи Peugeot 308 SW
привабливого вигляду, що нагадує котячий
погляд. Вони створюють витончений
високотехнологічний дизайн і водночас
забезпечують економічність фар.
Для додаткової безпеки у бічні
дзеркала вбудовано повторювачі,
що також розроблені за новітньою
технологією LED-підсвічування,
як і задні фари.
*	Фари з повним світлодіодним підсвічуванням.
Фул ЛЕД, Пежо.
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НОВИЙ
ПОГЛЯД

Плавні лінії кузова є красномовним елементом
відмінного дизайну. Завдяки сучасному елегантному стилю
Peugeot 308 SW універсал уособлює ефективність і легкість.
А задля досягнення нового стандарту викидів CO2 та витрати
пального у своєму сегменті* компанія використала
інноваційні технології та нові полегшені матеріали.
Відкрийте для себе неймовірну кількість функцій,
сконцентрованих у цьому розкішному універсалі, з його
надзвичайною динамічністю та просторим салоном.
Великий модульний багажник поєднує в собі практичність
і зручність головним чином завдяки задньому сидінню
Magic Flat, яке відкидається для миттєвого створення пласкої
поверхні... наче за помахом чарівної палички!
Завдяки прискіпливій увазі до деталей, просторому салону
та високотехнологічній зручній панелі приладів, Peugeot 308 SW
обіцяє незабутні відчуття від водіння. Відкрийте для себе
принципово новий вид кермування — відчуйте поєднання
дизайну, технологій та емоцій.
*	Витрата пального у змішаному циклі (від 3,2 до 5,6л/100 км), викиди CO2 —
від 85 до 129 г/км.
Пежо Ес Ве, Меджік Флет.
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PEUGEOT
i-Cockpit
У моделі 308 SW бренд Peugeot представляє новітню систему
розміщення панелі приладів — Peugeot i-Cockpit, яка значно
посилить ваші враження від кермування. Досконалий
елегантний дизайн у мінімалістичному стилі втілений
у центральній консолі, великому 9,7-дюймовому сенсорному
екрані та єдиній центральній кнопці регулювання гучності,
створеній за прикладом найкращих Hi-Fi-систем.
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Сівши за кермо, ви будете надзвичайно вражені ергономічністю
місця водія. Салон має затишний і витончений вигляд завдяки
вдалому поєднанню лакованого чорного оздоблення з матовим
хромом.
*	Переможець 29-го Міжнародного автомобільного фестивалю в номінації
«Найкращий дизайн салону»
(Most Beautiful Interior) 2013 року.
Пежо і-Кокпіт, Пежо Ес Ве, Хай-Фай.
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Впустіть сонце до салону вашого
Peugeot 308 SW. Панорамний скляний
дах* із площею скляної поверхні
до 1,69 м2 забезпечує більший простір,
а отже, комфортне кермування.
Опинившись усередині Peugeot 308 SW,
ви та ваші пасажири поринете
в атмосферу спокою та безтурботності,
що виникає завдяки великій кількості світла
та високоякісному оздобленню салону.

Розміри, витончені пропорції та передовий
дизайн Peugeot 308 SW суттєво змінять
якість вашого життя. А завдяки ідеальній
конфігурації заднього сидіння Magic Flat
ви можете миттєво створювати абсолютно
пласку поверхню лише одним простим
рухом. Загалом, ви отримуєте 1613 дм3
(VDA 214), завдяки чому можете
оптимізувати об’єм багажника
та спростити завантаження.

Peugeot 308 SW розуміє кожну вашу потребу.
Ми пропонуємо вам просту й ефективну
модульну систему салону. Його можна
змінювати відповідно до ваших потреб або
у разі збільшення пасажирського простору.

*	Додатково (залежно від версії).
Пежо Ес Ве, Меджік Флет, Ві Ді Ей.
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БЕЗПЕКА
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА ТА ESP®
Задля оптимальної рівноваги та найбільшої насолоди
від кермування навіть у складних ситуаціях новий
Peugeot 308 SW оснащений повнокомплектною
гальмівною системою, яка поєднує у собі декілька функцій:
• система курсової стійкості (ESP®) з протибуксівною
системою (ASR) дозволяє керувати гальмами та двигуном
задля обмеження заносу коліс у разі втрати зчеплення
із покриттям дороги;
• система динамічної стабілізації (DSC) безперервно опрацьовує інформацію, яка надходить від датчиків положення
керма та швидкості обертання автомобіля навколо вертикальної осі, щоб вчасно визначити прояви недостатньої чи
надлишкової поворотності автомобіля. У такому випадку
система повертає ваш Peugeot 308 SW у його початкову
траєкторію наскільки це можливо згідно із законами
фізики;
• антиблокувальна система гальм (ABS) забезпечує кращу
керованість транспортним засобом при втраті міцності
зчеплення у процесі різкого гальмування;
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• електронна система EBFD керує гальмівним зусиллям
кожного колеса задля більшої ефективності, особливо у
разі гальмування на поворотах;
• система допомоги при екстреному гальмуванні (EBA) у разі
потреби збільшує ефективність гальмівного зусилля;
• функція визначення недостатньо накачаних шин дозволяє
точно визначити відповідне колесо з двома рівнями попередження: недостатньо накачані або прокол шини.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЯГИ
Інтелектуальна система контролю тяги виконує нову функцію порівняно із системою контролю тяги звичайного типу.
Вона допомагає визначити ситуації можливої втрати міцності зчеплення під час керування автомобілем вкритими
ожеледицею чи засніженими дорогами. У таких випадках
інтелектуальна система контролю тяги виконує роль протибуксівної системи, зменшуючи занос колеса для найкращого
зчеплення автомобіля з дорожнім покриттям і підтримуючи
його траєкторії руху.
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ПОСИЛЕНА БЕЗПЕКА
Згідно з філософією Peugeot 308 SW, оснащення автомобіля
забезпечує максимальну безпеку під час кермування.
Окрім курсової стійкості високого рівня, ретельно
розраховані розміри корпусу автомобіля сприяють його
стійкості та поглинанню сили фронтальних та бічних ударів.
Ця характеристика доповнюється інтелектуальними
гальмівними системами.
ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ*
Peugeot 308 SW оснащений шістьма подушками безпеки:
• дві передні подушки безпеки для захисту голови та грудної
клітини водія, та пасажира у разі фронтального удару;
• дві бічні подушки безпеки для передніх сидінь для захисту
водія та пасажира у разі бічного удару;
• дві захисні шторки спереду і ззаду для захисту голови
переднього та задніх пасажирів.
*	Залежно від версії.
Пежо, І Ес Пі, Ей Сі Ер, Ді Ес Сі, Ей Бі Ес, І Бі Еф Ді, І Бі Ей.
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Інформація та ілюстрації цього каталогу ґрунтуються на технічних характеристиках, наявних на момент його
видання. У ньому представлено як серійне, так і виконане на замовлення обладнання. Відповідно до прийнятої
в компанії PEUGEOT політики постійного вдосконалення продукції, що випускається, технічні характеристики,
комплектація обладнання, кольори та оздоблювальні матеріали можуть бути змінені в будь-який момент
без попереднього оголошення. Компанія PEUGEOT не може гарантувати точного відтворення колористики
на ілюстраціях автомобіля та його інтер’єру. Цей каталог містить тільки довідкову інформацію і не може
розглядатися як документ, на основі якого здійснюється продаж автомобіля. При купівлі автомобіля всю
необхідну інформацію Вам надасть дилер.
Повне та часткове відтворення матеріалів цього каталогу заборонене без письмового дозволу компанії PEUGEOT.

Печатка дилера

www.peugeot.ua

308SW+ACC_UA_short4-CS6-corr.indd 8

7/28/16 13:52

