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210 yıllık üretim sürecinde PEUGEOT, kalite ve yaratıcılığa dayanan 

Fransız geleneğine olan bağlılığını kanıtladı. Günümüzde ise 

PEUGEOT, duyulara hitap ederek olağan bir sürüşün ötesinde bir 

deneyim sunan şık tasarımlı araçlar üretmeye odaklanmaktadır. 

Size daha sezgisel bir sürüş deneyimi yaşatmak için; ergonomi, 

malzeme ve bağlantı seçenekleri gibi tüm ayrıntılarda özenle 

çalışmaktadır. Her şeyden öte, odak noktasını oluşturan sizler için 

seçme özgürlüğü sunmaktan asla vazgeçmeyecektir. 



C ESU R RENK ,  C ESU R TA SARIM
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CE SA RET İN  SOMUT HAL İ  

Yeni Vertigo Mavisi rengiyle zenginleştirilen PEUGEOT 308,  

cesur, akıcı ve gösterişli tarzıyla dikkatleri üzerinde topluyor.  

Zarif hatlarıyla dinamik ve güçlü bir görünüm sunan motor kaputu  

‘Aslan’ logosuna ev sahipliği yapan ön ızgarasıyla bütünleşiyor ve  

ızgaranın tasarımını tamamlıyor.



98

ARKANIZDAKİ  OTOMOBİLLER İN  
HAY RA N  BA KIŞL A R IN A  HA Z IR  OLU N .

Arka kısımda, her an fark edilebilen ve marka imzasına vurgu yapan aslan pençesi tasarımına sahip 

stop lambaları daha ilk bakışta büyüleyici bir etki yaratmaktadır.

GECEYE  AT ILAN İ M ZA :  FULL  LED  ÖN FAR LAR

Karakterine güç katmak amacıyla, PEUGEOT 308 full LED* farlara entegre edilmiş hem gece hem de gündüz özelliklerini öne çıkaran bir 

ışık imzası ile donatılmıştır. Dinamik LED* sinyal lambaları ve LED* sis farları, büyük bir zarafetle teknolojisini öne çıkarır.

* LED: %100 Işık Yayan Diyot aydınlatma - Versiyona göre standart, opsiyonlu veya mevcut değil.



BENZERSİZ  SÜRÜŞ DENEYİMİ .



KİŞ İSE L L E ŞT İR İL E B İL İR  SÜ RÜ Ş  D E N E Y İM İ .

Yükseltilmiş yeni dijital gösterge paneli sayesinde, sürüşle ilgili tüm bilgiler direksiyon simidinin üzerinde kolaylıkla 

takip edilebilecek şekilde görüntüleniyor. Gözlerinizi yoldan ayırmadan hızınızı takip etmenizi sağlayan panel de 

dahil olmak üzere 6 adet ekran modundan birini seçerek sürüş deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz. 

1 2

H İSLER İN İZE  YER  AÇ IN .  

İç mekanda sürüş keyfini arttıran kalite algısı yüksek yaşam alanında yerinizi alın. 

PEUGEOT Dijital i-Cockpit® kumandaları ile kompakt boyutlu deri direksiyon simidi,  

yükseltilmiş dijital gösterge paneli ve parlak görünümlü yüksek kapasiteli dokunmatik ekran  

sayesinde daha rahat ve sezgisel bir sürüş deneyimi elde edin.

1 3



SE SS İZ  B İR  YOLCU LU K D E N EY İM İ .

Bu son derece şık araç, yolcuları da mutlu eden karartma perdeli geniş Panoramik Cam  

Tavanıyla* sessiz bir yolculuk deneyimi sunuyor.

1 5* Versiyona göre opsiyonlu veya mevcut değil

TELEFONUNUZ EK R ANIN IZDA .

Yeni parlak çerçeveli kapasitif dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneli üzerinden araçla ilgili bilgileri rahatlıkla takip edebilirsiniz. 

Mirror Screen fonksiyonu ile akıllı telefonunuzdaki uyumlu uygulamaları doğrudan kapasitif dokunmatik ekrana aktarabilirsiniz. 
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DOĞ AYA  SAYG I L I  V ERİ ML İ L İ K



YOL DA Kİ  Y E N İ  K IL AVU Z U N U Z :  VE R İML İL İK .

PEUGEOT 308 örnek bir yol tutuşu ile yüksek düzeyde teknik performans göstererek,  

sürüş keyfini tam anlamıyla büyük kontrol altına alır. En uygun verimlilik ve konfor için 

BlueHDi dizel ve PureTech benzinli gibi her motor türüne uygun yol tutuş deneyimi sunar.

HER YER DE H UZUR .
Park sensörleri ve bagaj kapağına yerleştirilmiş 180° açılı bir video kamera yardımıyla araç yakınındaki ortamın yüksek kapasiteli dokunmatik 

ekran üzerinde görüntülenmesini sağlayan geri görüş kamerası* sayesinde park alanına giriş ve alandan çıkış manevralarınızı daha güvenli 
bir şekilde gerçekleştirin.

* Versiyona göre opsiyonlu veya mevcut değil 1918



EAT8  OTOM ATİK  V İTES .

Bir manuel vites kutusu kadar rahat olan EAT8* otomatik vites kutusu,  

yeni elektrikli vites değiştirme kontrolü sayesinde hızlı ve  

seri vites geçişlerine olanak sağlar.

* Verimli Otomatik Şanzıman 8 : 8 vitesli otomatik vites kutusu
2 120



Kİ Şİ SELLEŞTİ RME .
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Kolay, şık ve uyumlu... 

PEUGEOT 308, hayat tarzınıza yönelik geniş aksesuar 

ve ekipman seçenekleri ile karakterini ortaya koyuyor.

1. Çelik çapraz tavan çubukları 
2. Bagaj bölmesi 
3. Otomatik Park Asistanı 
4. İğnelenme havlı halı seti 
5. Koltuk kılıfları 
6. Kırmızı şeritli siyah S Hatlı dış dikiz aynası kapakları

1

2

PEU GEOT 308 ,  
TARZ IN IZA  UYGUN.
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Tekno Gri

Platinyum GriSedefli Beyaz

İnci Siyahı

Ultimate Kırmızı

18” DIAMANT  
elmas kesim  

alüminyum jant

17” RUBIS  
elmas kesim  

alüminyum jant
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Alp Beyazı

İ STEKLER İN İZE  UYGUN.

Aracınızın tarzınıza uygun olabilmesi için en zarif yedi renk* 

seçeneği sunulmaktadır.

SON DOKUNUŞ .

* Versiyona göre standart, opsiyonlu veya mevcut değil. 
**Standart.

* Versiyona göre standart, opsiyonlu veya mevcut değil

Aracın duruşuna dinamizm katan jantlar

16” QUARTZ  
alüminyum jant

Vertigo Mavisi



HASSAS  AYR INT ILAR
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Hiçbir şey şansa bırakılmadı... 

Malzeme seçiminden kullanılan ipliğin rengine kadar 

her süsleme* yüksek seviyede ayrıntı sunar.

1.MECO Kumaş koltuklar 
2.DYNAMIC Kumaş & TEP koltuklar 
3.DYNAMIC kırmızı dikişli Alcantara & TEP koltuklar

* Versiyonlara göre standart ve opsiyonlu olarak mevcut veya mevcut değil 
** Deri ve diğer malzemeler: Deri döşeme detayları hakkında, lütfen satış 
noktasında veya İnternet sitemizde mevcut olan teknik özellikleri inceleyin: 
wwwpeugeot pays

3

2
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ÜRETİCİ GARANTİSİ 
Peugeot’da kalite, aynı zamanda bir yaşam 
tarzıdır.  Yeni aracınız Türkiye’de üretim 
hatalarına karşı kilometre sınırı olmaksızın 2 yıl 
boyunca yedek parça ve işçilik garantisi 
altındadır. Boya üretici garantisi binek araçlar için 
3 yıl ve ticari araçlar için 2 yıldır. Delinmeye karşı 
üretici garantisi ise binek araçlar için 12 yıl ve 
ticari araçlar için 5 yıldır. 
 
PEUGEOT SERVİS SÖZLEŞMELERİ  
Artı Garanti ve Full Servis, kafanızın rahat olması 
için 2 özel formül. Arıza durumunda yardım 
hizmetinden onarıma, aşınan parçaların 
değiştirilmesinden bakıma kadar, aracınız 
üzerindeki müdahale seviyesini siz seçersiniz ve 
her zaman Peugeot kalite garantisinden 
yararlanırsınız. Ve tam bir özgürlük dünyası size 
açılır. 
 
PEUGEOT KASKO 
Peugeot şebekesinin özel hizmetler gamını 
tamamlayan Peugeot Kasko, özel olarak  
güvenliğiniz için düşünülmüş tam kapsamlı bir 
sigorta poliçesi sunuyor ve güveninize layık bir 
hizmet kalitesi ve mevcudiyet sunmak için sürekli 
müşteri odaklı kalıyor. Peugeot Kasko ile, 
alışılmış Peugeot satış noktanızda veya bir başka 
yetkili Peugeot servisinde orijinal yedek 
parçalarla ve üretici garantisine uygun olarak 
onarımların yapılması güvencesine sahip 
olursunuz.  Satış noktanızdan ücretsiz ve kişisel 
bir fiyat teklifi isteyiniz. 
 

PEUGEOT ASSISTANCE  
Tek bir aramayla Türkiye ve tüm Avrupa’da 
beklenmedik durumların üstesinden gelirsiniz. 
Peugeot Assistance size günde 24 saat, yılda 
365 gün göz kulak olur. 
 
PEUGEOT ORİJİNAL YEDEK PARÇA GAMI 
Kalite, güvenlik ve güvenilirlik , PEUGEOT orijinal 
yedek parçalarımızın her biri güvenliğiniz için 
titizlikle test edildi ve kontrol edildi. Orijinal 
yedek parçalarımız katılımcı Peugeot Yetkili 
Servisleri’nde bir yıllık satış garantisinden 
yararlanır. 
 
PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ  
Aracınızın bakımını Peugeot şebekesinde 
yaptırmak Peugeot’nuza mükemmel adapte 
olan orijinal yedek parça kullanan  
profesyoneller tarafından gerçekleştirilen kaliteli 
hizmetler güvencesidir.  
Peugeot Assistance beklenmedik durumlarda 
çözüm sunar. Arıza ve kaza durumunda, 8 yaşına 
kadar aracınıza yardım hizmeti sunulur. 
 
PEUGEOT PROFESYONEL  
Otomobil filoları hizmetinde yeni bir yetkinlik . 
Araç parkınızın yapısı ne olursa olsun, size 
model, finansman, bakım, yönetim şekli seçimi 
sunuyoruz. Lütfen Peugeot satış noktanızdan 
bilgi edinin. 
 
PEUGEOT BOUTIQUE 
Aracınız için özel olarak tasarlanmış zengin 
Peugeot orijinal aksesuar ve donanım gamı. 
Ayrıca kendinize veya sevdiklerinize hediye 
etmek için Peugeot imaj ürünleri çeşidi. 
 

Ş EB EKE  VE  
H İZ METLER .  

PEUGEOT İNTERNET 
Peugeot’yu internet üzerinden keşfedin, 
adresimizi tıklayın: http://www.peugeot.com  
Yada Peugeot Türkiye sitesine doğrudan 
ulaşabilirsiniz: http://www.peugeot.com.tr 
 
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ  
PSA adına, global bir araştırma şirketi, 
otomobilinizde gerçekleştirilen bir satış sonrası 
hizmetini izleyen günlerde sizinle e-mail veya 
SMS yoluyla temasa geçerek, memnuniyet 
düzeyinizi ölçümleyebilir. Anket sorularına cevap 
vererek, Peugeot Yetkili Servisleri’nin hizmet 
kalitesinin arttırılmasına katkı vermiş olacaksınız. 
  
Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu 
dokümanın basımı sırasında mevcut olan teknik 
özellikler bazında oluşturulmuştur. Sunulan 
donanımlar versiyonlara göre standart veya 
opsiyon bulunmaktadır. Sürekli ürün geliştirme 
politikası çerçevesinde, Peugeot teknik özellikleri, 
donanımları, opsiyonları ve renkleri her zaman 
değiştirebilir. Günümüzün fotoğraf çekme 
teknikleri renklerin canlılığını hassasiyetle 
görüntülenmesini sağlamayabilir. Her türlü 
açıklama veya ek bilgi için, lütfen Peugeot satış 
noktanıza başvurun. Bu katalogdaki ürünler 
GROUPE PSA OTOMOTİV PAZARLAMA A.Ş.’nin 
açık ön izni olmadan çoğaltılamaz.


