
PEUGEOT 308 GT 5D/SW



308-familjen har fått nya tillskott:  
Peugeot 308 och 308 SW finns nu i en 
spännande GT-version, som kommer att glädja 
bilälskare över hela världen. Med en stolt och 
självsäker stil och en imponerande kraftfull 

prestanda ger 308 GT en fantastisk och på alla 
sätt spännande körupplevelse. 308 GT finns med 
två högpresterande motorer: en bensin e-Turbo 
205 och en diesel BlueHDi 180.

DYNAMISK OCH 
            PERSONLIG



SPORTIG 
  DESIGN

Med sin exklusiva Magnetic Blue-lackering drar 308 GT åt sig blickar var du  
än åker. Bakom de mjuka och sportiga linjerna har bilen sänkts med 7 mm  
i fronten och 10 mm bak. 

Tröskeldekoren på den nedre delen av karossen ger den en bredare känsla och 
308 GT har även särskilda 18” Dual Aspect Diamant”-aluminiumfälgar.



RENA LINJER
308 GT har en exceptionell aerodynamisk och stilistisk renhet. Bilens 
strama och slanka linjer ger den en profil som är både stilfull och 
atletisk, med en kraftfull säkerhet och elegans som känns helt naturlig.

Peugeotlejonet är integrerat i grillen med tre horisontella ribbor  
på varje sida.

Baktill markeras 308 GT av dubbla avgasrör. GT-signaturen syns på 
grillen, på bakluckan och på framskärmen. 308 GT har generösa 
och flexibla utrymmen och en lastvolym som är bland de största  
i sin klass (1 660 dm3 - VDA 214 - i 308 GT/SW med Magic Flat*).

*Helt fällbart baksäte ger en platt yta.



 FÖRHÖJD  
KÖRUPPLEVELSE

I PEUGEOT i-Cockpit är föraren i centrum av upplevelserna vid head-up-  
displayen och den lilla ratten klädd i perforerat läder* med GT-signatur. 

Så fort någon av dörrarna öppnas visas en särskild GT-hälsning på  
instrumentpanelen. Den stora pekskärmen har ett nytt och mycket sportigt 

färgschema som domineras av svart och rött – därav namnet Redline.

Kvalitetskänslan är förstklassig i hela kupén. Den ger ett sportigt intryck med 
pedaler i aluminium, instegsskydd i kromat stål och antracitgrå inrednings- 

detaljer. De röda detaljerna är ett genomgående inslag: på klädseln**, på  
instrumentpanelen, dörrpanelerna , växelspaksknoppen och golvmattorna.

Körglädjen förstärks av Driver Sport Pack***. Denna funktion aktiveras  
via “sportknappen” som sitter i mittkonsolen och som förstärker den  

dynamiska körupplevelsen: 

• Förstärkt motorljud

• Instrumentpanel med röd bakgrund

• På instrumentpanelen visas effekt och vridmoment,  
laddtryck och acceleration

 • Bättre respons för servostyrning och gaspedal

• EAT6-växellådan och paddlar i ratten ger en överlägsen responsförmåga

*För ytterligare detaljer om läder, se tekniska specifikationer hos din återförsäljare eller på www.peugeot.se.
**Mi-TEP/Alcantara som standard, Club Nappa-läder* som tillval.

***Standard.



308 GT har tagits fram för att ge körprestanda  
i absolut toppklass. En viktig faktor är det  
unika underredet som gör modellen mer  
tekniskt avancerad och ger större precision  
i väghållningen än någonsin förr.

Fram- och bakvagnsinställningar är av den 
sportiga typen och håller karossen stabil  
utan att göra avkall på komforten.

Alla parametrar är inställda för att säkerställa 
en preciserad körning som följer vägens 
egenskaper. 

 

DYNAMISK PRESTANDA



MOTORER 308 GT kommer med två nya kraftfulla motorer: 
• Turbobensinmotorn e-Turbo 205
• Dieselmotorn BlueDHi 180.

Specifikationer för 4-cylindrig bensinmotor e-Turbo 205:

• Twinscrollturbo för förstklassig prestanda och perfekt respons  
vid låga varvtal.

• Direkt bensininsprutning, vilket ger en effektiv bränsleförbränning.

• Variabel ventilstyrning på insugssidan, kopplat till en kamaxelfasenhet 
på både insugs- och avgasdelen.

• Stopp & Start-funktionen håller bränsleförbrukningen och CO2- 
utsläppen under kontroll samtidigt som stadskörningen blir  
bekvämare och mer behaglig.

Specifikationer för 4-cylindrig Diesel 2,0 l BlueHDi 180:

• Tredje generationens common-rail-bränslesystem, med ett tryck 
på upp till 2 000 bar.

• Ny förbränningskammare som optimerar blandningen av luft  
och bränsle som sprutas in genom injektorer med sju hål.

• Komprimeringsförhållandet höjt till 16,7:1 och det ökar den  
totala motoreffektiviteten.

• Motorolja med mycket låg viskositet, typ 0W15.

• Minskad tjocklek på väggarnas beklädnad, vilket ger en  
viktbesparing på 7 kg.

e-Turbo 205

VÄXELLÅDA

MAXIMALT VRIDMOMENT

TILLGÄNGLIGT VRIDMOMENT

VIKT-/EFFEKTFÖRHÅLLANDE

BRÄNSLEFÖRBRUKNING STADSKÖRNING (l/100 km) (1)

BRÄNSLEFÖRBRUKNING LANDSVÄG (l/100 km) (1)

BRÄNSLEFÖRBRUKNING BLANDAD KÖRNING (l/100 km) (1)

CO2 (g/km)

Manuell 6-växlad

285 Nm

Från 1 750 till 6 000 v/min 

5,85 kg/hk*

7,4*
4,6*
5,6*

130*/134**

BlueHDi 180

VÄXELLÅDA

MAXIMALT VRIDMOMENT

TILLGÄNGLIGT VRIDMOMENT

VIKT-/EFFEKTFÖRHÅLLANDE

BRÄNSLEFÖRBRUKNING STADSKÖRNING (l/100 km) (1)

BRÄNSLEFÖRBRUKNING LANDSVÄG (l/100 km) (1)

BRÄNSLEFÖRBRUKNING BLANDAD KÖRNING (l/100 km) (1)

CO2 (g/km)

EAT 6 - automatisk 6-växlad

400 Nm

Från 2 000 till 3 750 v/min

7,33 kg/hk*

4,7*/4,8**
3,5*/3,7**
4,0*/4,1**

103*/107**

(1) Enligt direktiv 99/100/CE
*På 5D
**På SW
 B1VM6 : 6-växlad manuell växellåda
 EAT6 : 6-växlad automatisk växellåda 
 (Efficient Automatic Transmission 6)
 S&S: Stop & Start



EFFEKTIV TEKNOLOGI

Full LED-belysning*

Ljussignaturen ger bilen en modern elegans. LED-strålkastarna består av vardera 31 led-lampor som  
förstärker den kromade grillens design och som ger 308 GT en uppseendeväckande blick. 

*Belysning 100 % lysdioder som standard.

EAT6 automatisk växellåda

GT 180 har automatisk växellåda EAT6 som är framtagen i samarbete med Aisin AW.  
Den är utrustad med Quickshift-teknologi, vilket innebär:

• snabbt byte mellan växlar

• växling i flera steg 

Prestandan är i stort sett likvärdig med den i en manuell växellåda tack vare:

• minskad intern friktion

• låsbara planetväxlar som mekaniskt låser ihop för att förhindra slirning

Detta innebär en kraftig minskning av CO2-utsläppen, vilket gör EAT6 automatisk  
växellåda till ett bra val när det gäller både komfort och förbrukning.



PRECISIONSSTYRNING

Specifikationer för 308 GT chassi: 

• PsuedoMcPherson fram och halvstel bakaxel med specifikatoner som passar bilens sportighet.

• Precis styrning som följer vägens egenskaper.

• Väguppförande utan oönskad under- eller överstyrning.

• Stötdämpare i nytt utförande gjorda för mer kraft och högre hastigheter.

• Styvheten i chassit fram och bak har ökats med 10–20 % för att få bättre respons i chassit,  
utan fördröjning.

•  Variabelelektrisk servostyrning och Michelin Pilot Sport 3-däck, ger ett mycket bra väggrepp.

*Beroende på version

308 GT levererar hög vägprestanda. Rullande chassi och bromsning är specifika  
detaljer som bidrar till att göra 308 GT ännu mer teknologisk, säker och precis.

Egenskaper för bromssystemet:

• Bosch 9CE är effektivt, har bra värmeledning och fördelar  
kraften mellan de fyra skivorna.

• Bromsskivor fram med diameter 330 mm och en tjocklek på 30 mm,  
med flytande ok med kolv på 60 mm.

• Bromsskivor bak med diameter på 268 mm på 308 GT och 290 mm  
på 308 SW GT.

• ESP går att koppla ur på GT 180 och GT 205.



308 GT erbjuder flera körhjälpsfunktioner. 

Driver Assistance Pack* med integrerad sensor framtill med:

• Kollisionsvarnare: indikationslampa och ljudsignal som   
påminner föraren om att bromsa för att undvika en kollision.

• Nödbromshjälp: utlöses av en inbromsning för att undvika 
kollision eller minska konsekvenserna av en kollision.

Med döda vinkeln-varnare** tänds en integrerad lampa i de  
yttre backspeglarna för att varna föraren om att ett fordon  
befinner sig i döda vinkeln.

Park Assist** är en adaptiv parkeringshjälp som hjälper dig att 
parkera.

*Adaptiv farthållare: farthållare som bibehåller och automatiskt ställer in hastigheten 
i förhållande till framförvarande fordon. Funktionen “Adaptiv” går att koppla ur
**Standard eller ej tillgänglig beroende på version.

KÖRHJÄLP 



KLÄDSLAR FÄRGER

FÄLG

Vit NacréGrå Hurricane

Svart Perla Nera

Röd RubiBlå Magnetic

18-tum aluminiumfälgar
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SÄKER UPPKOPPLING
308 GT är utrustad med uppkoppling och verktyg för navigeringshjälp.

Stor pekskärm
Via den integrerade pekskärmen på 9,7 tum kommer du åt alla 
funktioner. Via den högupplösta pekskärmen med flera funktioner 
kan du styra multimediasystemet, navigationen och telefonen.

Navigation
Det intuitiva systemet gör det möjligt att se
kartorna för varje resrutt.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR
När du väljer PEUGEOT får du också tillgång till det stora nätet av försäljningsställen och verkstäder. 
På så vis kan du vara säker på att det är välutbildade specialister som tar hand om din bil. 

Upptäck Peugeot på internet: 
www.peugeot.se 

FÖR DIN TRYGGHET

TILLVERKARENS GARANTIER
Kvalitet innebär mycket hos Peugeot. Peugeots 
nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år 
eller 100.000 km – det som först inträffar. 
Dessutom lämnar vi 3 års Peugeot Assistance, 
3 års vagnskadegaranti, 12 års genomrost-
ningsgaranti och 3 års lackgaranti. 

PEUGEOT SERVICEAVTAL
Med Peugeot Serviceavtal kan du teckna dig 
för auktoriserad Peugeotservice med löptid 
från 36 månader och 45 000 km upp till  
205 000 km. Genom Peugeot Serviceavtal  
försäkrar du dig om att din Peugeot alltid är  
i drifts- och säkerhetsmässigt toppskick.  

PEUGEOT FÖRSÄKRNING
Peugeot Försäkring är speciellt utformad för 
dig som kör Peugeot. Vid eventuell reparation 
är du garanterad reservdelar ur Peugeots 
originaldelssortiment och auktoriserade verk-
städer, vilket betyder fortsatt trygghet och ett 
högt andrahandsvärde även efter en skada.   
 
PEUGEOT ASSISTANCE
Ett samtal räcker om du skulle få problem. 
Både i Sverige och Europa får du hjälp av 
Peugeot Assistance dygnet runt 365 dagar 
om året.

PEUGEOT ORIGINALTILLBEHÖR  
OCH RESERVDELAR
Hos varje återförsäljare finns en tillbehörsbutik 
med godkända originaltillbehör. Här kan du 
utrusta din Peugeot precis som du vill ha den. 
För din egen skulle bör du endast använda  
reservdelar ur Peugeots originaldelssortiment.  
Garantitiden från Peugeots återförsäljare är 
ett år på delar och arbete.



www.peugeot.se


