
NIEUWE PEUGEOT 308 





Wanneer het op geslaagd design aankomt, siert eenvoud. 
Vanaf de allereerste schetsen was dit dus ook dé leidraad voor de
ontwerpers van de Nieuwe PEUGEOT 308.

De Nieuwe PEUGEOT  308 is een compacte berline vol ambitie die
beslist niet onopgemerkt blijft. Zijn elegant, strak lijnenspel geeft
deze wagen een sterke persoonlijkheid. De auto is weldoordacht tot
in de kleinste details, zodat de geavanceerde technologie optimaal
tot zijn recht komt. Het is een auto die gebouwd is om één te zijn
met zijn bestuurder. De ambitieuze Nieuwe PEUGEOT 308 voelt aan
als een wagen uit het topsegment en heeft alles in zich om u in
vervoering te brengen.

Download* de applicatie 308.peugeot.com
voor een interactieve presentatie van de Nieuwe
Peugeot 308 op uw smartphone of tablet.
*Om de app te kunnen downloaden dient u verbonden te zijn met
een wifi-netwerk.

Scan met uw smartphone of tablet de pagina’s
met dit schema en u krijgt een interactie tussen
uw catalogus en de Peugeot 308 app.

OM UW
ALLES DRAAIT

SENSATIES

308.peugeot.com









De gedurfde en geraffineerde Nieuwe PEUGEOT 308 betreedt in zijn
gloednieuwe gedaante een nieuwe dimensie. Een strak design met
een onmiskenbaar dynamisme, geaccentueerd door de brede 
wielkasten en het lage profiel. De sportieve welvingen creëren een
rank silhouet zonder dat de auto aan compactheid inboet. 
De aangewende hoogwaardige materialen vormen een fraai kader
voor de innovaties waarmee deze wagen is uitgerust. 

STRAK
DESIGN





De karakteristieke, moderne lichtsignatuur is een technologisch
hoogstandje dat de heersende opvattingen over autodesign in
een ander licht stelt. Aan de voorzijde benadrukken de Full 
LED-koplampen* het ranke, verchroomde rooster - wat de
Nieuwe PEUGEOT 308 een felien en fascinerend aanzien geeft.

Op hun beurt zijn ook de achterlichten, waarin de gestileerde
leeuwenklauw van Peugeot is opgenomen, voorzien van de
nieuwste LED-technologie, evenals de laterale knipperlichtjes
die in de buitenspiegels zitten ingewerkt. 
*100% LED-verlichting. Naargelang het afwerkingsniveau.

FULL LED*

TECHNOLOGIE





Met de Nieuwe 308 introduceert Peugeot een volledig nieuwe
opbouw rond de bestuurdersplaats: de PEUGEOT i-Cockpit, ont-
worpen voor ongemene rijsensaties. Het strakke design is 
elegant door zijn eenvoud en werd opgebouwd rond een 
middenconsole, een 9,7’’ touchscreen* en een grote, centrale
knop die zo lijkt weggeplukt uit een modern hifi-apparaat.

Eens achter het stuur, ervaart de bestuurder meteen de uitste-
kende ergonomie van deze cockpit. Het interieur maakt gelijk
een verzorgde en geraffineerde indruk dankzij een combinatie
van zwartgelakte en gesatineerde, verchroomde sieraccenten.
*Standaard vanaf Active.

PEUGEOT i-Cockpit









Het head-up instrumentenbord, een uitvinding van PEUGEOT, geeft de bestuur-
der allerlei informatie zonder dat hij daarvoor zijn ogen van de weggebeuren
hoeft af te wenden. Het instrumentenpaneel vond zijn inspiratie in de wereld
van de horlogemakerij en valt op door de bijzondere wijzernaalden en de mo-
dern en geraffineerd gestileerde tellers. Een opvallend detail is de tegen de wij-
zers van de klok in werkende toerenteller die het geheel een bijzondere
symmetrie geeft waardoor het instrumentenpaneel meer rust uitstraalt. In de
innovatieve en exclusieve Nieuwe PEUGEOT 308 staat comfortabel en intuïtief
rijden voorop. 

PRECISIE
& VISIE







AIRCONDITIONING
U kunt aan de hand van het touchscreen de
klimaatregeling en ventilatie naar wens in-
stellen.

RIJHULPSYSTEMEN
Via het touchscreen regelt u de verschillende
rijhulpsystemen** (snelheidsbegrenzer, 
gewenste afstand tot de voorligger, ...) 
zodat u steeds geniet van ongeremd 
rijplezier. 

Bovenaan de middenconsole bevindt zich het perfect
geïntegreerde 9,7’’ touchscreen*, waarop u een groot aantal functies met
uw vingertoppen kunt bedienen. De aanraaktoetsen en vele handige snel-
koppelingen maken het gebruik bijzonder eenvoudig en bieden volop de
mogelijkheid voor diverse persoonlijke instellingen.
*Standaard vanaf Active.
**Standaard of optie naargelang de versies.
***Optie naargelang de versies.
Voor uw veiligheid, kunt u beter het touchscreen gebruiken wanneer de wagen stilstaat.

MULTIFUNCTIONEEL
TOUCHSCREEN

GROOT



NAVIGATIE**
Het intuïtieve invoersysteem biedt u de mo-
gelijkheid kaarten in groot formaat weer te
geven en moeiteloos een route in te stellen.

INSTELMENU
Alle parameters van het touchscreen zijn in-
stelbaar in slechts luttele seconden voor een
optimaal intuïtief gebruik.

TELEFOON
De Bluetooth-functie zorgt ervoor dat u 
gemakkelijk een telefoongesprek kunt 
aannemen. Via het centrale scherm kunt u
het adresboek weergeven om handenvrij 
te bellen zonder te worden afgeleid van het
weggebeuren. 

PEUGEOT CONNECT APPS***
Er zijn tal van apps ontwikkeld om vlotter de
weg op te kunnen : Via Michelin verkeersinfo,
de dichtsbijzijnde beschikbare parkings, 
de goedkoopste tankstations, de weers-
voorspelling en de rij-community van
Coyote. Dankzij de functie MultiApps 
kunnen maar liefst vier applicaties tegelijk
worden gebruikt.





Licht, compact en veilig, de Nieuwe PEUGEOT 308 profiteert van de knowhow van
Peugeot inzake onderstellen waardoor deze wagen over een voorbeeldige wegligging
beschikt. Dankzij dit chassis was trouwens een aanzienlijke gewichtsbesparing moge-
lijk waardoor deze auto nóg vinniger en wendbaarder kon worden. 

De Nieuwe PEUGEOT 308 is een sportieve berline die prestaties levert wanneer de
bestuurder zijn gaspedaal intrapt. De elektrische stuurbekrachtiging werkt nauwkeurig
waardoor en bochten nemen kinderspel is. Het comfort aan boord wordt verzekerd
door een specifieke ophanging, een voorbeeldige wegligging en een efficiënte geluids-
demping. Elk traject betekent steeds weer een plezier in alle gemoedsrust.

HERONTDEK DE WEG









Vanaf de eerste pennentrek was het duidelijk dat de Nieuwe
PEUGEOT 308 milieubekommernissen diende te verzoenen met
uitmuntende rijprestaties. Er is veel aandacht besteed aan gewichts-
besparing, met als resultaat dat deze auto maar liefst 140 kg lichter
is dan de vorige generatie.

Het ranke silhouet zorgt voor een optimale aërodynamica terwijl de
elektrische stuurbekrachtiging en de nieuwe motorblokken samen
zorgen voor een brandstofverbruik van 3,1 l/100km en een CO2-
uitstoot onder de 85 g/km*.
*Onder voorbehoud van de homologatie. Beschikbaar in de loop van het eerste semester 
van 2014.

DEGELIJK EN HANDIG
DAT IS DE KUNST



De Nieuwe PEUGEOT 308 is voorzien van verschillende veiligheidssystemen,
waaronder het Pack Driver Assistance met de actieve cruise control, 
aanrijdingswaarschuwing en de automatische noodremstop. 

De uitrusting van de Nieuwe PEUGEOT 308 is niet zomaar een 
opeenstapeling van technologieën, maar het resultaat van een concept 
waarin niets aan het toeval werd overgelaten. Deze systemen worden 
aangevuld met een dodehoekverklikker*, Park Assist* (beschikbaar in de loop
van 2014), een achteruitrijcamera*, handenvrij openen en starten* alsook de
elektrische parkeerrem*.

*Standaard of optie naargelang de versies.

KIEZEN VOOR
SERENITEIT







De ergonomie van de Nieuwe PEUGEOT 308
staat op een hoog niveau. Onder het compacte
silhouet schuilt een bijzonder ruim interieur
waarin elk element is ontworpen met het oog op
een maximale ruimte. Zowel voor- als achterin is
het comfort voor de inzittenden optimaal, wat
wordt versterkt door de geraffineerde en
rustgevende sfeer.

Het glazen panoramisch dak* zorgt voor extra
licht in het interieur, wat bijdraagt aan het comfort
voor de bestuurder en passagiers. Het comfort
wordt nog verder verhoogd door het elektrisch
bediend scherm dat 95% van het buitenlicht fil-
tert.

Dankzij de rechthoekige vorm is de bagageruimte
met een inhoud van 470 l (420 dm³ volgens de
VDA-norm) één van de grootste binnen zijn 
segment.
*Standaard of optie naargelang de versies.

EEN MOMENT
VOOR UZELF



Peugeot beschikt over een riant gamma wagens met
een lage uitstoot. Meer dan de de helft van de
wereldwijd verkochte Peugeots heeft een CO2-uitstoot
beneden de 140 g /km. Deze krachttoer is gesteund op
technologieën die hun degelijkheid hebben bewezen en
waarvan Peugeot aan de bakermat staat; zo zijn op dit
moment 2,1 miljoen wagens voorzien van een HDi-
motor met FAP-roetfilter, een techniek waarmee de
roetuitstoot van dieselmotoren met 99,9% wordt
ingeperkt en die voor het eerst werd gelanceerd in 2000
op de Peugeot 607. Verder zet Peugeot volop in op
milieuvriendelijke technologieën met de integratie van
de Stop & Start en de ontwikkeling van een nieuwe
generatie HDi-motoren, ...

FAP-roetfilter
De HDi-technologie is verbonden met de uiterst doeltreffende
FAP-roetfilter (Filtre A Particules). Peugeot was de allereerste
automobielconstructeur om bepaalde van zijn modellen hiermee
uit te rusten. De filter verwijdert definitief het roetstof van de
dieselverbranding en herleidt de uitstoot ervan zelfs tot onder het
meetbare (0,004 g/km). De FAP-roetfilter is zelfreinigend en
behandelt de verbrandingsgassen die vrijkomen bij de
ontbranding van de dieselmotor. Hierdoor wordt de diesel een
van de schoonste verbrandingsmotoren

BlueHDi-motoren
Vanaf het voorjaar van 2014 komen er nieuwe technologieën 
op de Nieuwe PEUGEOT 308, waaronder de BlueHDi-versies
met Euro 6-dieselmotoren. De Euro 6 HDi-technologie, die op
unieke wijze selectieve katalytische reductie koppelt aan een
roetfilter met additief, zorgt voor een drastische vermindering van
NOx-uitstoot (koolstofmonoxide) - met meer dan 90% - en van
de CO2 -uitstoot, waarbij het brandstofverbruik afneemt en er tot
99,9% minder roetdeeltjes worden uitgestoten. Eén van de
uitvoeringen van deze motoren heeft een CO2 -uitstoot van
amper 85* g/km CO2.

   *Onder voorbehoud van homologatie.

PEUGEOT EN HET MILIEU



Genormaliseerd verbruik l/100 km

Versnellingsbak In de stad Buiten de stad Gemengd CO2 (g/100 km)

1.2 l VTi 82 pk Man. 5 6,3 4,2 5 114

1.6 l THP 125 pk Man. 6 7,7/7,9* 4,4/4,6* 5,6/5,8* 129/134*

1.6 l THP 156 pk Man. 6 7,7/7,9* 4,4/4,6* 5,6/5,8* 129/134*

1.6 l HDi FAP 92 pk Man. 5 4,3/4,5* 3,3/3,4* 3,6/3,8* 95/99*

1.6 l e-HDi FAP 115 pk STT Man. 6 4,2/4,4* 3,3/3,5* 3,7/3,8* 95/100*

      *Met 17” of 18” wielen   /    Man.: Manuele versnellingsbak   /   STT: Stop & Start



REMSYSTEEM EN ESP®
Voor een optimaal evenwicht werd de Nieuwe  PeuGeOt
308 voorzien van een compleet remsysteem dat verschil-
lende functies omvat :

• het eSP® (electronic Stability Program) met zijn ASR
(Anti Slip Regulation), het antispinsysteem dat inwerkt
op de remmen en het motormanagement en zodoende
het doorslippen voorkomt wanneer er minder grip is.

• het dynamisch stabiliteitscontrolesysteem (CDS)
vergelijkt permanent de gegevens die worden
overgebracht door de stuurhoeksensor en de
gyrosensor en detecteert zo elke neiging van over- of
onderstuur. Het plaatst uw 308dan, weliswaar binnen
de wetten van de fysica, gauwweer op zijn
oorspronkleijk traject.

• het antiblokkeersysteem (ABS) helpt u op het juiste
traject te blijven tijdens een noodrem.

• de elektronische remkrachtverdeler (ReF) stemt de
remkracht wiel per wiel af voor meer doeltreffendheid,
in het bijzonder tijdens remmen in een bocht.

• de noodremhulp (AFu) versterkt de mate waarin u
remt, mocht dit nodig blijken.

• de detector voor te lage bandenspanning met indirecte
detectie spoort het drukverlies op van een van de
wielen.

INTELLIGENTE TRACTIECONTROLE
Dit intelligente antispinsysteem levert betere prestaties
dan de concentionele variant. Het detecteert gladde on-
dergrond die het wegrijden of rijden bij ijzel of sneeuw las-
tiger maken. Het systeem grijpt dan in en vervangt de ASR
door het doorslippen van de wielen vooraan te verminde-
ren om zo meer grip te krijgen op het wegdek en alsnog het
gewenste wegtraject te behouden.

VERSTERKTE VEILIGHEID 
Voledig in lijn met de Nieuwe PeuGeOt 308, staan er tal van
uitrustingen in voor uw maximale veiligheid. Naast de uit-
muntende wegligging zorgt de stevige structuur voor de no-
dige weerstand en absorptie van de energie die vrijkomt bij
een zijdelingse of frontale aanrijding. De passieve veiligheid
gaat tot op het niveau van de bescherming van elke inzit-
tende via intelligente systemen. 

AIRBAGS
De Nieuwe PeuGeOt 308 is uitgerust met 6 airbags :

• 2 frontale airbags die het hoofd en de borststreek
beschermen van de bestuurder en de passagier 
voorin bij een frontale botsing. 

• 2 laterale airbags voorin om de bestuurder en de
passagier voorin te behoeden bij een zijdelingse
aanrijding.

• 2 gordijnairbags voor- en achterin die het hoofd 
van alle inzittenden beschermt.

VEILIGHEID



PEUGEOT CONNECT SOS*
Peugeot maakt de noodoproep toegankelijk in europa. wan-
neer elke minuut van tel is, is PeuGeOt CONNeCt SOS uw
toeverlaat voor een snelle interventie.

een automatische noodoproep wordt verzonden zodra de air-
bags zich ontplooien of wanneer de pyrotechnische gordels-
panners in werking treden. De oproep vergt géén tussenkomst
van de inzittenden. PeuGeOt CONNeCt SOS lokaliseert me-
teen het voertuig, vormt een telefonische verbinding met de in-
zittenden en verwittigt de betrokken hulpdiensten. De
boodschap vindt plaats in de gekozen taal van de eigenaar van
de auto.

een manuele noodoproep : indien de automobilist slachtoffer
of getuige is van een kritieke toestand (onwel worden, agres-
sie), kan hij heel eenvoudig een noodoproep doen. Hiervoor
dient hij de SOS-knop in te drukken gedurende 3 seconden.

Momenteel is PeuGeOt CONNeCt SOS beschikbaar in 13 
europese landen (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal,
België, Luxemburg, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Groot-
Brittannië, Polen en Denemarken).

* PeuGeOt CONNeCt SOS is een gratis dienst op de PeuGeOt 308 mits aanvaarding
van de gebruiksvoorwaarden bij de bestelling. De algemene voorwaarden zijn
beschikbaar in de verkooppunten.



01 : Banquise wit
02 : Perla Nera zwart
03 : Hurricane grijs
04 : Rich Oak
05 : Dark Blue

06 : Aluminium grijs
07 : Artense grijs
08 : Rubi rood
09 : Moka grijs
10 : Nacré wit

01.

03.

02.

04.

KLEUREN



05.
06.

07.
08.

09. 10.



02 : Stof MetAX Mistral zwart met stiksels

03 : Stof GALDO Guérande grijs

04 : Stof MARSTON Mistral zwart

05 : Alcantara/teP Mistral zwart

06 : Leder Club NAPPA Mistral zwart

07 : Leder Club NAPPA Guérande grijs

01 : Stof MetAX Mistral zwart



BINNENBEKLEDINGEN





* Standaard of optie naargelang de versies.

01 : Wieldop 15’’ AMBRE
02 : Lichtmetalen velg 16’’ QUARTZ
03 : Lichtmetalen velg 16’’ TOPAZE met diamanteffect
04 : Lichtmetalen velg 17’’ RUBIS met diamanteffect
05 : Lichtmetalen velg 18’’ SAPHIR met diamanteffect

04.

02.

01.

05.

03.

VELGEN*



LIFESTYLE

01. 02.

05.

06. 07.

08.

01 : Grijze pet 
02 : Schrijfset : balpen en vulpen
03 : Draagtas voor een laptop



03.
04.

09.

04 : Set microvezeldoekjes
05 : 2 notitieboekjes Grijs en Navy
06 : Noodbatterijen voor gsm

07 :    USB-sticks, Blauw: 8 Go en Grijs: 4 Go
08 : Sleutelhanger Nieuwe 308
09 : Draadloze muis met lithium batterij



ACCESSOIRES

Carrosseriekit : Spoiler, sideskirts, diffuser. 
Badge, buitenspiegelhulzen, stickers op de flanken, 16” en 17” velgen. 

De “Ligne S “ heeft ook een interieurlijn. Meer info in uw verkooppunt.

LIGNE S

Fietsendrager en afneembare trekhaak 
(zonder gereedschap afneembaar)

Dakkoffer op
dakstangen

Kofferbak opgesplitst in compartimenten Opbergvak onder de hoedenplank

Verchroomde zijstrips

Deurlijsten met verlichting / 
velouren matten



Wie kiest voor Peugeot, kiest voor een uitgebreid netwerk van verdelers die u optimaal ontvangen, professioneel verder helpen, 
uitrustingen en diensten van topkwaliteit aanbieden.

(1) Vraag uw verdeler de overeenkomstige contractuele documenten om de toepassingsvoorwaarden van deze contracten, waarborgen en diensten te kennen.
(2) In heel West-Europa.
(3) Peugeot Verzekering is een product van SERVIS nv, verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB onder het nr 1396. PSA Finance Belux nv (FSMA nr. 019653A) treedt op als verzekeringsagent
van SERVIS nv. De erkende Peugeotverdelers treden op als onderagent van PSA Finance Belux nv. Bel naar 0800/96.391 om de door de FSMA erkende verdelers te kennen. Product alleen beschikbaar in België.
(4) Peugeot Finance is een merk van PSA Finance Belux (lener), Sterstraat 99 te 1180 Brussel. Peugeot Stretching : lening op afbetaling met een maximale duur van 60 maanden met voorschot van minimum
15% Klassieke lening : lening op afbetaling.

De informatie en de afbeeldingen in deze brochure zijn gebaseerd op de technische kenmerken zoals zij gekend zijn op het moment van het drukken van dit document. Naargelang de versie is de voorgestelde uitrusting standaard
ofwel in optie. In het kader van het streven naar een constante verbetering van de producten kan Peugeot op elk ogenblik de technische kenmerken, de uitrusting, de kleuren en de opties wijzigen. De huidige fotografische
reproductietechnieken laten niet toe de kleuren natuurgetrouw weer te geven. Daarom is deze brochure een document met algemeen informatief karakter en niet contractueel bindend. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
Peugeot-verdeler. De catalogus of delen ervan mogen niet zonder uitdrukkelijke toelating van Automobiles Peugeot gereproduceerd worden.

DIENSTEN EN DEALERNET

PEUGEOT BOUTIQUE
Een compleet gamma accessoires en
uitrustingen van Peugeot-makelij die
speciaal voor uw wagen werden
ontworpen.  Voor meer informatie, kunt u
terecht bij de verdeler van uw keuze.

WEBSITE PEUGEOT 
Ontdek Peugeot op het internet en surf
naar : http://www.peugeot.be

PEUGEOT CONTACT CENTER
België : 070/70.00.01

VOOR UW GEMOEDSRUST PEUGEOT FINANCE(4)

PEUGEOT WAARBORG(1)

Kwaliteit is voor Peugeot een dagelijkse
drijfveer: voordelen binnen het net,
contractuele waarborg van twee jaar
zonder kilometerbeperking, waarborg van
3 jaar op de koetswerklak en een
waarborg van 12 jaar tegen
doorroesten(2).

PEUGEOT ASSISTANCE 
Met een eenvoudig telefoontje naar 
00 32 2 627 61 20 komt u elke tegenslag
te boven, in heel West-Europa. Peugeot
Assistance(1) waakt 24 uur op 24, 7 dagen
op 7.

PEUGEOT OPTIWAY CONTRACTEN(1)

Uitbreiding en Onderhoud, twee unieke
formules op maat om kommerloos rond te
rijden.  Assistentie bij het herstellen na een
defect, vervanging van de aan slijtage
onderhevige onderdelen bij de
onderhoudsbeurten… : u kiest zelf het
niveau van tussenkomst op uw wagen en 

blijft altijd genieten van de
kwaliteitsgarantie van Peugeot. Voor
optimale bewegingsvrijheid.

PEUGEOT VERZEKERING(3)

Peugeot Verzekering biedt verzekerings-
contracten aan, zonder verrassingen,
gekoppeld aan de exclusieve diensten 
van het Peugeotnet :

• Bescherming van het voertuig : 3 jaar
waardegarantie. Bij totaalverlies of
diefstal kunt u bij Peugeot Verzekering
kiezen voor een klassieke
cashvergoeding of een nieuwe Peugeot
met dezelfde cataloguswaarde. Deze
waardegarantie is geldig gedurende de
eerste 3 levensjaren van uw voertuig.

• Uniek : totaalverliesdekking voor het
overgenomen voertuig.

• 2 niveaus van franchise waaronder de
franchise 0 euro bij het 1ste schadegeval.

• Bescherming van de bestuurder.

• De Click.
Hebt u een ongeval dan voorkomt de
Click dat u daar via uw premie op
afgestraft wordt.

• Bescherming van de mobiliteit. Eerste
hulp automatisch inbegrepen bij een
ongeval, poging tot diefstal, diefstal of
brand + dankzij uw omnium,
vervangwagen (max. 3 maanden).

• Een vertrouwenspersoon: uw
Peugeotverdeler.

• Een volledige service waarbij onderhoud,
financiering en verzekering nauw met
elkaar verbonden zijn.

Kortom, met Peugeot Verzekering
profiteert u van de inzet van het
Peugeotnet én van alle voordelen van een
contract bij een gevestigde
verzekeringsmaatschappij.

Bel het gratis nummer 0800/96 390 voor
een offerte op maat (enkel geldig in
België).

PEUGEOT STRETCHING
Vaker van auto veranderen is nu mogelijk !
Deze financiering biedt u een originele
manier om uw nieuwe Peugeot aan te
schaffen. Na storting van een voorschot
(minimaal 15%) en kleine maandelijkse
aflossingen, kunt u aan het einde van het
contract beslissen om uw Peugeot te
houden door de laatste aflossing te betalen
ofwel een nieuwe Peugeot kopen met
overname van uw vroegere wagen
(gewaarborgde overnamewaarde).

PEUGEOT AUTOFIN
Klassieke financieringen met of zonder
voorschot, gevarieerde formules om u zo
vrij als een vogel te voelen. De betaling
gebeurt via maandelijkse afbetalingen
gespreid over een maximale duur van 72
maanden (volgens wettelijke bepalingen).

Let op, geld lenen kost ook geld.

VOOR UW PLEZIER 
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