
NIEUWE PEUGEOT 308 SW





Het kenmerk van geslaagd design is een
strakke belijning. De nieuwe PEUGEOT 308
SW heeft een modern, elegant en
representatief voorkomen. Hij oogt stoer en
tegelijk dynamisch. Dankzij het gebruik van
innoverende technologie en lichte grond-
stoffen werpt hij zich op als nieuwe maatstaf
binnen zijn segment qua brandstofverbruik
en CO2-uitstoot*.

Er staat een ruime break voor u van een
hoog niveau zowel qua prestaties als
comfort en gebruiksgemak. De grote koffer
is volop moduleerbaar, praktisch en handig

danzij de « Magic Flat » achterbank die u in
een oogwenk een volledig vlakke laadvloer
verschaft. 

Aan elk detail is bijzonder veel aandacht
besteed en samen met de techno-intuitieve
rijpositie zorgt dit voor een buitengewone
rijervaring aan boord van de nieuwe
PEUGEOT 308 SW. Een levensstijl waar de
design emoties wekt in symbiose met de
recentste innovaties.

*Gemiddeld verbruik van 3,2 à 5,6 l/100 km,
CO2-uitstoot van 85 à 129 g /km.

VERANDER VAN

PERSPECTIEF



Het pure, strakke lijnenspel vol elegantie
biedt de nieuwe PEUGEOT 308 SW een
nobele uitstraling. Het model oogt
krachtig door zijn stoer raffinement. Het
royale glasopervlak geeft deze auto een
dynamisch zijaanzicht en toont trots dat

hij volop ruimte heeft te bieden. Zijn
strak design, alle hightech en de verfijnde
materiaalkeuze zorgen ervoor dat de
nieuwe PEUGEOT 308 SW u beslist zal
weten te bekoren. 

VERZORGD

LIJNENSPEL





De nieuwe PEUGEOT 308 SW is een
grote break die laag opgesteld is, wat
zijn natuurlijke elegantie extra
accentueert. Het pyramidaal ontwerp
van de achterklep en de grote wiel-
uitsparingen beklemtonen niet alleen zijn
karakter maar komen ook zijn evenwicht
en aërodynamisme ten goede. 

Laat u betoveren door de sterk
geprofileerde lichtblokken achteraan, ware
pareltjes van technologie. De lichtsignatuur
met Ledtechnologie onderstreept op
sublieme wijze de welvingen van de nieuwe
PEUGEOT 308 SW.

ELEGANTIE

OP Z’N BEST





MOOI

DOOR EENVOUD



De nieuwe PEUGEOT 308 SW speelt in op al
uw wensen. U beschikt immers aan boord
over tal van eenvoudig te bedienen en
handige moduleermogelijkheden waardoor u
de binenruimte kunt aanpassen aan uw
behoeftes met volop plaats voor uw
medepassagiers met een maximale ruimte.
Om de bagageruimte snel en gemakkelijk in
te delen is de PEUGEOT 308 SW uitgerust

met een speciale “Magic Flat”- achterbank.
Dit systeem biedt de mogelijkheid om beide
delen van de achterbank vliegensvlug in één
keer neer te klappen. Doordat de zitting naar
beneden zakt, ontstaat een ruimte met een
volledig vlakke laadvloer. Kortom dankzij zijn
genereuze afmetingen en zijn uitgekiend
design bewijst de nieuwe PEUGEOT 308 SW
zich elke dag weer.





Met een lengte van 4585 mm, een breedte
van 1804 mm en een hoogte van 1471 mm,
heeft de nieuwe PEUGEOT 308 SW de ideale
afmetingen om aan de wensen van de
kopers van een break in dit segment te
voldoen. Dan gaat het vooral om de wensen
qua ruimte in het interieur en de bagage-
ruimte. Er zijn bovendien
opbergmogelijkheden ook onder de
laadvloer wat het laadvolume van de nieuwe
PEUGEOT 308 SW op 610 dm³ brengt 
(VDA 210 of 660 liter), een topwaarde

binnen zijn categorie. Dankzij de eenvoudige
vormgeving en de perfect vlakke laadvloer
die wordt verkregen door de « Magic Flat »
achterbank, biedt hij u een totaal
laadvolume van 1660 dm³ (VDA 214) die u
aanpast volgens uw wensen. De sjorhaken*
zijn bijzonder fraai qua design en de
verchroomde laadrails* stellen u in staat om
alles heel handig en vlot in en uit te laden.

*Standaard of optie naargelang de versies.

AANPASSINGS-

VERMOGEN



De karakteristieke, moderne lichtsignatuur
is een technologisch hoogstandje. Aan de
voorzijde accentueren de Full Led*
koplampen het ranke, verchroomde
luchtrooster waardoor de nieuwe
PEUGEOT 308 SW een katachtig en
fascinerend aanzien krijgt.

De achterlichten zijn eveneens voorzien
van de nieuwste Led-technologie, evenals
de in de buitenspiegels geïntegreerde
zijknipperlichten.

*Naargelang het afwerkingsniveau.

FULL LED

TECHNOLOGIE







Bij de nieuwe PEUGEOT 308 doet een nieuwe
opbouw van de cockpit zijn intrede: de
PEUGEOT i-Cockpit*, die garant staat voor
een ongekend rijplezier. Een strak design dat
sierlijk is door zijn eenvoud en is opgebouwd
rond de middenconsole, een 9,7 duims
touchscreen** en een grote, centrale knop die
is geïnspireerd op hoogwaardige hifi-
installaties.  Zodra u achter het compacte

stuurtje plaatsneemt, ontdekt u meteen de
voortreffelijke ergonomie van de cockpit
ontdekken. Met de zwart gelakte en de in
gesatineerde, verchroomde accenten maakt
het interieur direct een verzorgde en
geraffineerde indruk.

*Bekroond als “Mooiste Interieur van 2013”
tijdens het 29ste Festival Automobile International.

**Standaard vanaf Active.

PEUGEOT

i-Cockpit*



Via het 9,5 duims touchscreen*, dat is mooi ingewerkt in de middenconsole, bedient u
zowat alle functies met uw vingertoppen. Dankzij de aanraaktoetsen en vele handige
links biedt het touchscreen veel bedieningsgemak en bovendien kunt u verschillende
persoonlijke instellingen ingeven.

MULTIFUNCTIONEEL

TOUCHSCREEN

AIRCONDITIONING
U kunt via het touchscreen de klimaatregeling
en de aanjaagsnelheid bedienen.

RIJHULPSYSTEMEN
Via het touchscreen kunt u de verschillende
rijhulpsystemen** instellen (snelheids-
begrenzer, cruise control, Distance Alert,
ParkAssist voor vlot te parkeren, enz.) zodat u
steeds volop kunt genieten van uw rit.

HIFI
Voor de nieuwe PEUGEOT 308 SW heeft
audiospecialist Denon** een geluidsinstallatie
van topkwaliteit ontwikkeld met 8 luidsprekers
en een baskast. De grote volumeknop,
geïnspireerd op hoogwaardige hifi-systemen,



benadrukt het strakke design van de
middenconsole. 

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

CONFIGURATIE
Alle functies van het touchscreen kunnen in
luttele seconden aan de persoonlijke
voorkeur worden aangepast, zodat de
bediening nog ergonomischer en intuïtiever
wordt.

BELFUNCTIE
De Bluetooth-functie zorgt ervoor dat u
gemakkelijk een telefoongesprek kunt
beantwoorden. Via het centrale scherm kunt
u het adresboek weergeven om handenvrij te
bellen, waarbij u zo min mogelijk van het
rijgebeuren wordt afgeleid.

PEUGEOT CONNECT APPS***
Het gaat hier om apps die speciaal zijn
ontworpen voor in de auto, met inachtname
van volgende punten : 
• Ergonomie, veiligheid en gebruiksgemak

dankzij de inzet van het grote touchscreen.
• Vrijheid : deze service werkt ook in het

buitenland.

• Intelligent : elke app fungeert op basis van
de info van de wagen zoals de
kilometerstand, gps-positie, enz.

• Eenvoud : de verbindingsstick inpluggen
volstaat om de apps te gebruiken.

• Integratie : vanuit elke app kunt u met een
toets een route naar een gekozen
bestemming opvragen of bellen.

*Standaard vanaf Active.
**Standaard of optie naargelang de versies.
***Optie naargelang de versies (zie voorwaarden bij uw

dealer).
Omwille van de verkeersveiligheid is het best om het
touchscreen te gebruiken als de wagen stilstaat.



PEUGEOT

CONNECT
PERMANENTE VERBINDING TUSSEN UW PEUGEOT, 
UZELF EN DE BUITENWERELD.

Tijdens en zelfs na uw rit is Peugeot Connect een uitstekende
reispartner met tal van persoonlijke services die u het leven
vergemakkelijken.

De toepassingen van Peugeot Connect Apps zijn specifiek
ontwikkeld voor in de auto en reiken u nuttige diensten die beslist
van pas komen tijdens uw verplaatsingen.

Na afloop kunt u via uw smartphone gebruik blijven maken van
innoverende diensten dankzij bijvoorbeeld Link MyPeugeot* of
Scan MyPeugeot*.

De “Gouden Gids” app is niet beschikbaar in België en Luxemburg.



PEUGEOT CONNECT SOS**
Peugeot maakt de noodoproep toegankelijk in Europa. Wanneer elke
minuut van tel is, is PEUGEOT CONNECT SOS uw toeverlaat
voor een snelle interventie. Een automatische noodoproep wordt
verzonden zodra de airbags zich ontplooien of wanneer de
pyrotechnische gordelspanners in werking treden. De oproep vergt
géén tussenkomst van de inzittenden. PEUGEOT CONNECT SOS
lokaliseert meteen het voertuig, vormt een telefonische verbinding
met de inzittenden 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, agressie), kan
hij heel eenvoudig een oproep doen via PEUGEOT CONNECT SOS*.
Hiervoor dient hij de SOS-knop op het dashboard in te drukken
gedurende 3 seconden. 

Peugeot Connect SOS is als optie verkrijgbaar op de PEUGEOT 308 SW mits aanvaarding
bij de bestelling van het voertuig en inachtname van de geldende algemene gebruiks-
voorwaarden van deze service. Uw verdeler vertelt u graag meer hierover.

Na afloop van uw rit, kunt u in verbinding blijven met uw auto dankzij
Peugeot Connect en deze nieuwe apps voor op uw smartphone :   

« LINK MYPEUGEOT* »
Via deze app krijgt u de gegevens van uw auto op uw smartphone
(lokalisering, kilometerstand, verbruik, brande van
verklikkerlampjes…). U kunt dan een beroep doen op volgende
functies :

• Onderhoud en waarschuwingen : herinnering voor de volgende
vervaldatum van het onderhoud.

• Find My Car : hiermee kan je vlot een geparkeerde wagen
terugvinden.

• Last Mile Guidance : eens terplaatse zet u uw verplaatsing voort te
voet tot uw exacte eindbestemming (hiervoor is een navigatie
vereist)
• Autonomie : check tussen twee ritten hoeveel autonomie u nog
overblijft tot de volgende tankbeurt.

• Trajectgegevens : eens ter bestemming krijgt u een overzichtje van
de belangrijkste parameters van uw laatste rit : duur, gemiddeld
verbruik, afgelegde afstand.

« SCAN MYPEUGEOT* »
Ten slotte is er de nieuwe Smartapp “Scan My Peugeot” waarmee u
het digitale instructieboekje van uw PEUGEOT 308 SW kunt
raadplegen. Dankzij de beeldherkenning kan u met uw smartphone
een foto maken van een onderdeel van uw auto en zoekt het systeem
automatisch de functiebeschrijving van het desbetreffende systeem
of de betekenis van een verklikkerlichtje.
U vindt alle diensten via uw eigen space op MyPeugeot, beschikbaar
voor PC en smartphone.

*Beschikbaar in de loop van 2014, op voorwaarde dat uw smartphone compatibel is.
**Optie naargelang de versies.

COYOTE SERIES 
Hiermee kunt u inspelen en anticiperen op het weggebeuren. Met
de Coyote wordt u in real time gewaarschuwd voor gevaarzones,
risicozones, mobiele risico’s en verkeersellende zodat u met een
gerust hart de weg op kunt.

BRANDSTOF
Met deze app kunt u besparen op tankkosten want u ziet meteen
waar u het meest voordelig kunt tanken, ongeacht of u nu een ben-
zine- of dieselrijder bent.

PARKING
De Parking app toont u waar er in de buurt een parking is met be-
schikbare plaatsen zodat u geen tijd verspilt met het zoeken naar
een parkeerplaats.

MICHELIN TRAFIC
De adequate info, waar u het nodig heeft en op het gepaste tijdstip : de ver-
keersapp van Michelin is uw beste maatje tegen het fileleed !

MYPEUGEOT
Met de app van MY Peugeot verneemt u alles over uw auto, vanuit uw auto.
Het is een directe link tussen de constructeur en uzelf.

TRIPADVISOR
Een community app met onpartijdige reizigersbeoordelingen over hotels, gasten-
verblijven, restaurants en toeristische trekpleisters over heel de wereld.

PEUGEOT CONNECT APPS**
Peugeot Connect Apps is erg gebruiksvriendelijk : gewoon de verbindingsstick inpluggen op
de USB-aanluiting van de wagen en de apps verschijnen op het touchscreen.

Voor uw veiligheid, kunt u beter het touchscreen gebruiken wanneer de wagen stilstaat.





De nieuwe PEUGEOT 308 SW staat steeds
paraat voor zijn bestuurder. Neem plaats
achter het compacte stuurtje en ervaar de
voortreffelijke ergonomie. Het comfort aan
boord wordt gegarandeerd door de
specifieke ophanging en een optimale
baanligging en geluidsdemping.

Vanbij de eerste rit ervaart u een rijplezier
dat u voorheen alleen bij een berline zou
verwachten. U voelt zich onmiddelijk thuis in
deze wagen waar alles precies goed
aanvoelt. De auto laat zich nauwkeurig

sturen en staat borg voor een veilige en toch
dynamische wegligging. Voor de veiligheid
van de auto en zijn inzittenden staat tal van
rijhulpsystemen borg zoals ESP, de
dodehoekverklikker*, de aanrijdings-
waarschuwing* en de automatische
noodremstop*. De nieuwe PEUGEOT 308 SW
laat werkelijk niets aan het toeval over en
maakt rijden makkelijk dankzij de Park
Assist* of Hill Assist**, de achteruitrijcamera*
en de elektrische parkeerrem**.

*Standaard of optie naargelang de versies. 
**Standaard naargelang de versies.

BETROUWBAAR

EN SEREEN



Laat het zonlicht binnen in uw nieuwe PEUGEOT 308 SW. Het glazen panoramisch
dak* zorgt voor een totaal glasoppervlak van 1,69 m², wat zorgt voor een aangenaam
gevoel van ruimte en welbehagen. Aan boord van de nieuwe PEUGEOT 308 SW
genieten u en uw passagiers van een rustgevende atmosfeer met   royale lichtinval en
een hoogwaardige binnenafwerking. Monotonie tijdens reizen wordt geweerd door
het wisselend, natuurlijk licht en de geluidskwaliteit van de Denon** hifi-installatie
met maar liefst acht luidsprekers en een baskast.

*Standaard of optie naargelang de versies.
**Optie naargelang de versies.

ONEINDIG

VEEL RUIMTE







HERONTDEK DE WEG

Groot, laag opgesteld, strak en sportief, de nieuwe 
PEUGEOT 308 SW zorgt ervoor dat u de weg helemaal anders gaat
beleven. Het rijplezier staat weer voorop. Liefhebbers van sensaties
worden extra verwend door de optie Pack Driver Sport. Door een
druk op de knop “Sport” op de middenconsole krijgt de auto een
ander, nog sportiever karakter. U merkt dat als een zwaardere en
directere besturing, een betere respons van het gaspedaal
(softwarematig), een fellere reactie van motor en versnellingsbak,
een ander, sportiever motorgeluid (digitale versterking), de
weergave van info op het instrumentenbord verandert van wit in
rood en u krijgt een weergave van speciale sport-gerelateerde
parameters op het instrumentenpaneel: afgegeven vermogen,
laaddruk, G-krachten in lengte en dwarsrichting.

De nieuwe automatisch 6-trapsautomaat, de EAT6 
(Efficient Automatic Transmission 6) beschikt over de Quickshift-
technologie waardoor hij in alle soepelheid sneller opschakelt.
Deze transmissie houdt ook terdege rekening met de CO2-
uitstoot waardoor het verschil met een manuele versnellingsbak
nog amper 10 g/km bedraagt. Deze versie is daardoor extreem
gunstig qua rijgenot én verbruik.



NIEUWE DRIECILINDER TURBOBENZINEMOTOR PureTech
Deze modulair opgebouwde, compacte motor is krachtig en
betrouwbaar en voorzien van de meest geavanceerde motor-
technologie. Deze vlotte motor biedt u een ongekend rijplezier al
vanaf de laagste toerentallen en vormt een excellent compromis
tussen laagtoerental en vermogen. Zijn compacte afmetingen, 
gering gewicht en de aanwending van innoverend materiaal met
weinig frictie zijn stuk voor stuk bepalend voor een degelijk
prestatieniveau en zuinigheid, zonder enige afbreuk te doen qua
robuustheid en betrouwbaarheid. Tegenover motoren met een
vergelijkbaar vermogen ligt het verbruik en de CO2-uitstoot hier 
21% lager.

MOTOREN

1,2 l PureTech 130 pk Man.6 en EAT6**

Hogedruk injectie 200 bar

Turbo nieuwste generatie met hoog rendement 240 000 tr/min

Maximumkoppel 230 Nm vanaf 1750 tr/min

Beschikbaar koppel 95 % tussen 1500 en 3500 tr/min

(gemengd verbruik van 4,7 tot 5,2 l/100 km, CO2 van 109 tot 119 g/km)



BlueHDi-TECHNOLOGIE 
BlueHDi  is de benaming van de Euro 6-dieselmotoren van het Merk.
Deze technologie biedt de mogelijkheid om de uitstoot van NOx
drastisch (bijna 90%) terug te dringen, het verbruik in te perken, 
de CO2-uitstoot te doen dalen en nog steeds de roetdeeltjes voor
99,9% te elimineren.

BlueHDi 

Versnellingsbak CO2 -uitstoot Max. koppel 

2,0 l BlueHDi 150 pk
Man.6 99 g/Km*

370 Nm vanaf2000 tr/min
EAT6** 108 g/Km*

1,6 l BlueHDi 100 pk**** Man.5 92 g/Km* 254 Nm vanaf 1750 tr/min

1,6 l BlueHDi 116 pk Man.6 85/88 g/Km*/*** 300 Nm vanaf 1750 tr/min

(gemengd verbruik van 3,2 tot 4,2 l/100 km, CO2 van 85 tot 111 g/km)

*Gecommuniceerde uitstoot met banden 15’’ ou 16’’.
**Nieuwe automatische versnellingsbak 6 versnellingen EAT6   (Efficient Automatic Transmission 6) : is voorzien van de Quickshift-technologie die ervoor zorgt dat
sneller wordt geschakeld, zodat de souplesse en het gebruikscomfort op hoog niveau staan. 
***Naargelang de afwerking. ****Beschikbaar in de loop van 2014.



PEUGEOT EN

HET MILIEU
Peugeot beschikt over een riant
gamma wagens met een lage
uitstoot. Meer dan 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. Deze roetfilter 
is zelfreinigend en draagt zijn steentje
bij voor een beter milieu. Zo is hij 
in staat de uitstoot in te perken tot 
het nauwelijks meetbare, namelijk
0,004 g/km. Verder zet Peugeot volop
in op milieuvriendelijke technologieën

met de integratie van de Stop & Start en de
ontwikkeling van een nieuwe generatie HDi-
en benzinemotoren, ... 
De aërodynamica van de 308 SW is door-
ontwikkeld tot in de kleinste details.
Dankzij het geoptimaliseerde chassis en het
gebruik van lichtere materialen is de nieuwe
308 SW gemiddeld 140 kg lichter dan zijn
voorganger. Gecombineerd met de nieuwe
Euro 6-motoren zorgt dit voor een uitermate
gunstig brandstofverbruik en een   lage CO2-
uitstoot.

PureTech
De nieuwe PEUGEOT 308 SW 1.2 l
benzinemotor van 130 pk is de eerste met de
gloednieuwe driecilinder benzinemotor
PureTech, een variant met turbocompressor
gekoppeld aan een manuele of automatische
6-versnellingsbak, de EAT6 (Efficient
Automatic Transmission 6). Tegenover
motoren met een vergelijkbaar vermogen 
ligt het verbruik en de CO2-uitstoot hier 

21% lager. Dankzij deze PureTech krachtbron
staat de nieuwe PEUGEOT 308 SW borg voor
prestaties en rijplezier.

BlueHDi-motoren
De nieuwe PEUGEOT 308 SW krijgt veel
nieuwe technologie mee waaronder de
BlueHDi. Deze benaming staat voor de 
Euro 6-dieselmotoren van PEUGEOT. 
Door Selective Catalytic Reduction (SCR) 
te combineren met een roetfilter (met
additief) voldoet de BlueHDi aan de strenge
Euro 6-norm. De BlueHDi-technologie biedt
de mogelijkheid om de uitstoot van NOx
drastisch (bijna 90%) terug te dringen, het
brandstofverbruik te verlagen, de CO2-
uitstoot te reduceren en de roetdeeltjes tot
99% te elimineren.



Versnellingsbak
Genormaliseerd verbruik l/100 km

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

1,6 THP 156 pk Man.6 7,5/7,6* 4,3/4,4* 5,4/5,6* 125/129*

1,2 PureTech 110 pk S&S Man.5 6,1/6* 4/4,1* 4,7/4,8* 109/111*

1,2 PureTech 130 pk S&S Man.6 5,9/6,2* 4/4,3* 4,7/5* 109/115*

1,2 PureTech 130 pk S&S EAT6 6,3/6,5* 4,1/4,4* 4,9/5,2* 114/119*

1,6 HDi FAP 92 pk Man.5 4,5/4,7* 3,5/3,7* 3,8/4* 99/104*

1,6 e-HDi FAP 115 pk S&S Man.6 4,2/4,4* 3,3/3,5* 3,7/3,8* 95/100*

1,6 BlueHDi FAP 100 pk S&S*** BVM5 4,3/4,4* 3,1/3,2* 3,5/3,7* 92/96*

1,6 BlueHDi FAP 116 pk S&S BVM6 3,6 3/3,2** 3,2/3.3** 85/88**

2,0 BlueHDi FAP 150 pk S&S BVM6 4,4/4,7* 3,5/3,7* 3,8/4* 99/105*

2,0 BlueHDi FAP 150 pk S&S EAT6 4,8/5* 3,8 4,1/4,2* 108/111*

* Met   bandenmaat 17” of 18”.
** Naargelang de afwerking.
***Beschikbaar in de loop van 2014.

Man: manuele versnellingsbak / EAT: Efficient Automatic Transmission (automaat) / S&S: Stop & Start.



REMSYSTEEM EN ESP®
Voor een optimaal evenwicht werd de nieuwe PEUGEOT 308 SW
voorzien van een compleet remsysteem dat verschillende
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 308 SW dan, weliswaar
binnen de wetten van de fysica, gauw weer op zijn
oorspronkelijk 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   spoort het drukverlies
op van een van de wielen.

INTELLIGENTE TRACTIECONTROLE
Dit intelligente antispinsysteem levert betere prestaties dan de
conventionele variant. Het detecteert gladde ondergrond die het
wegrijden of rijden bij ijzel of sneeuw lastiger maken. Het
systeem grijpt dan in en vervangt de ASR door het doorslippen
van de wielen vooraan te verminderen 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 SW, staan er tal van
uitrustingen in voor uw maximale veiligheid. Naast de
uitmuntende wegligging zorgt de stevige structuur voor de
nodige weerstand en absorptie van de energie die vrijkomt bij
een zijdelingse of frontale aanrijding. 

VEILIGHEID



AIRBAGS
De nieuwe PEUGEOT 308 SW 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.



KLEUREN

Banquise wit Moka grijs

Dark Blue Hurricane grijs

Rich Oak Perla Nera zwart



Aluminium grijs

Nacré wit

Rubi rood

Artense grijs



BINNENBEKLEDINGEN
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Wieldop 15” 
AMBRE

Lichtmetalen velg 16” 
QUARTZ

LIchtmetalen velg 16”
TOPAZE met diamanteffect

Lichtmetalen velg 17”
RUBIS met diamanteffect

Lichtmetalen velg 18”
SAPHIR met diamanteffect

*Standaard of optie naargelang 
de afwerking.



VELGEN*



ACCESSOIRES

1   Wagen uitgerust met lichtmetalen velgen
18” Saphir zwart, zwarte sierstrips en
dakstangen met een skirek

2   Fietsendrager op trekhaak

3   Houder voor multimedia-apparatuur met 
7 duims scherm en koptelefoon

4   Zonnewering

5   Bagage-organizer

6   Inox kofferdrempel

7   Beschermbak voor de koffer

8   Matten en verlichte dorpelinstapplijsten 

1

3 4 5

62 7 8



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 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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