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NY PEUGEOT 
308 SW GT 

Specifikationer • Farver og indtræk • Udstyr og optioner

MODEL  1.6 e-THP  2.0 BlueHDi  
  SW  SW
Niveau  GT  GT 
Start og stop teknologi  •  •

MOTOR
Cylindervolumen cm³  1598  1997
Cylindre/ventiler  4/16v  4/16v
Max. effekt HK ved omdr./min  205/6000  180/3750
Max. effekt CEE KW ved omdr./min  151/6000  133/3750
Max. drejningsmoment Nm ved omdr./min.  285/1750  400/2000
Brændstoftilførsel  Direkte multipoint  Common-rail
Gear  Man. 6  EAT6

UNDERVOGN
For: Uafhængigt hjulophæng  - Pseudo-Mac Pherson foraksel, skruefjedre og integrerede hydrauliske støddæmpere
Bag: Delvist uafhængigt hjulophæng - vridningsstabil bagaksel , gastryksstøddæmpere

BREMSER
For:  Ventilerede bremseskiver  •  • 
Bag: Bremseskiver  •  •        

       
VÆGTE (kg)      
Køreklar vægt  1465  1595
Totalvægt  1880  2020
Typegodkendt nyttelast  415   425
Typegodkendt anhængervægt med bremser  1300  1400
Typegodkendt anhængervægt uden bremser  695  750
Max. vægt på anhængerkobling  71  71
Max. taglast  80  80

YDEEVNE
Max. hastighed (km/t)  235  218
Acceleration fra 0-100 km/t  7,6  8,6

BRÆNDSTOFFORBRUG* (km/l - EU norm)
Ved bykørsel  13,2  20,4
Ved landevejskørsel  20,8  27,0
Ved blandet kørsel  17,2  23,8
CO2-emission (g/km)  134  109
FAP Partikelfilter  –  •
Energimærke        
        
 

        
DIMENSIONER (meter)    
Længde   4,585
Bredde med udfoldede spejle/sammenklappede   2,043/1,863
Højde   1,447/1,457
Akselafstand   2730
Bagagerumsvolumen (liter)   660/1775
Brændstoftankens kapacitet (liter)   53
Standard dækdimension:     225/40/18               

 
KABINEMÅL (meter)
Kabinens længde   1,726
Max indvendig bredde for   1,440
Max. indvendig bredde bag   1,409

FARVER OG INDTRÆK
Kode     9GP0 F4M0 9VM0 F3M5 N9M6 EGM0 

Type     Std. Metal Metal Metal Perle Metal
Farve     Grå  Grå Sort  Rød  Hvid Blå
Navn     Hurricane Artense Perla Nera Ultimate  Nacré Magnetic 
Kode Niveau Navn Indtræk
1UFJ GT Sort     Alcantara/kunstdellæder m. røde stikninger • • • • • •
DFJ GT Sort Club     Læder/kunstlæder m. røde stikninger      

•: Standard / : Option / –: Ikke muligt / * Alle målinger er foretaget med ½ nyttelast 
* Måling af brændstofforbruget, jf. EF-måleforskrift (1999/10/EF), er baseret på bilens køreklare egenvægt. Eftermontering af udstyr kan gøre bilen tungere og medføre, at den kører færre kilometer pr. liter.
 

SPECIFIKATIONER
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NY PEUGEOT 308 SW GT 
MODEL  GT     

UDSTYR OG OPTIONER GÆLDENDE FOR BILER DER PRODUCERES FRA OG MED UGE 40/2016
UDVENDIGT UDSTYR 	 	   
18" aluminiumsfælge "Diamant" (225/40/18)  
Indfarvede dørhåndtag, sidespejle og sideskørter  
Sort lakeret luftindtag for  	
orkromet ramme ved kølergrill med løvelogo + GT badge 
Aluminiums tagræling  
Dynamisk LED blinklys  	
"ull LED" - 100 LED kørelys, nærlys og fjernlys (62 LED dioder) 
LED baglygter (48 LED dioder)	 
orkromet rudelister	 	 	 	
Metallak  	
Perleeffekt  	
Sænket undervogn 7mm for og 10 mm bag	 	 	
Dobbelt udstødning bag (ikke aktive)	 	 	
Sort lakeret diffuser bag	 	 	 	
orkortet antenne	 	 	 	 	 	 -	  

 
KOMFORT
Open & Go (nøglefri oplåsning/låsning samt start/stop knap) inklusiv 230V udtag i kabine 
jernbetjent centrallås, højfrekvent med lokaliseringsfunktion	 	 	 	 	
El-ruder for med "one-touch" og antiklem i førerside  	 	
El-ruder bag med "one-touch"    	 	
Elektrisk justerbare sidespejle med varme  	
Elektrisk sammenklappelige sidespejle - sort lakerede	  
Højdejusterbart førersæde/passagersæde 	

Splitbagsæde (2/3 - 1/3)  	

Comfort pack (midterarmlæn bag med kopholdere samt skiklap)  
Aluminiumspedaler samt dørpaneler  

Sportssæder for    	  
Sort loftbeklædning    
Lændestøtte førersæde	 	 	

Varme i forsæder   	

Armlæn ved forsæder med aflægningsrum	 	
GT-multifunktionslæderrat   
Multijusterbart rat (højde/længde) 	
Aluminiumsgearknop/håndbremsegreb samt sort lakeret centerkonsol (Lædergearknop med EAT6) 
Kromlister ved Indvendig dørhåndtag samt omkring 9,7" touch skærm 
Peugeot i-Cockpit: Headup instrumentpanel, 9,7" touch skærm, forhøjet centerkonsol 
Klimaanlæg, bi-zone med forureningsfilter, køl i handskerum  
artpilot /begrænser - programmerbar via touch skærm 
P-sensor bag  	 
P-sensor for	 	 
Citypark + Blindspot montering (Blindvinkel advarselssystem) 
Driver sportspack; Sporty motorlyd, aggressiv respons fra speeder, stram og direkte styring, hurtigere gearskift
med EAT6, skift af farveinstrumentpanel (rød), nye dynamiske parametre som turbo-tryk
G-kraft(1.2 e-THP 130 hk man. EAT6, 2.0 BlueHDi 150 hk man.) 
Mørktonede sideruder bag  
Panoramaglastag  

9,7" touch skærm, styring af bilens funktioner (Klima m.m), Bluetooth m. stream. USB/AUX indgang, 6 højt., MP3,  	
CD afspiller  

DAB+ radio  	

Navigation* med Europakort 	 

Bakkamera	 	 	

Denon Hi-i system (8 højtalere, 100W subwoofer samt digital forstærker)	 

Visipack (Regnsensor, elektrisk nedblændeligt bakspejl) 

orberedelse til Webasto montering (kun BlueHDi)  
Læderindtræk / kunstlæder med elektrisk lændestøtte og massage  
Alcantara/kunstdellæder indtræk med massage 
Rygerpakke (askebæger og cigarettænder)	 	 	

 
SIKKERHEDSUDSTYR
ESP (elektronisk stabilitets program) med ASR	 	 	 	
EBA (nødopbremsningssystem) 	 	  
Elektrisk håndbremse   
Elektrisk servostyring	 	 
Hill assist 	 
6 airbags - 2 frontairbags, 2 sideairbags, 2 front/bag gardinairbags 	 	   
Afbryderfunktion for passagerairbag 
Sikkerhedssele på alle pladser (3-punkt) samt selealarm	 
Højdejusterbare nakkestøtter for og bag (5 stk)	 	  	
Isofix beslag (2 stk., bag)  	 	
Tågelygter, for / bag 	 -/	 	 	
Driver assistance pack (dynamisk fartpilot, kollisions alarmsystem, nødopbremsningssystem) 
Alarm med superlås 	 
Peugeot Connect SOS 	 
Dækreparations kit	 	 
Dæktrykssensor	 	 	

 
ØVRIGT UDSTYR	
"ollow me home" lys  
2 læselamper for 	 	 	 	
2 solskærme med makeupspejl  	 	
Lys i handske- og bagagerum 	 	
Kopholder  	 	
12V stik i midterkonsol (samt i bagagerum for Allure) 
Aluminiums bagagerumsskinner	 
Bagagerumsdækken  
"Magic lat" bagsæde udløser bag     

 : Standard / : Option / –: Ikke muligt 
 *Originalt fabriksmonteret navigation har ikke dansk sprog som mulighed


