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PEUGEOT 308 GTi

VÝBAVA MOTOR CENÍKOVÁ CENA

GTi 5dv. 1.6 PureTech 260 S&S MAN6 825 000 Kč

S&S = Stop&Start, MAN = manuální převodovka, EAT = automatická převodovka 
Značková záruka se skládá z běžné 2leté záruky a následně ze záruky plynoucí ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. 
Nabídku značkové záruky nelze kombinovat s podmínkami pro fleetové klienty a velkoodběratele.
Ceny platné od 1. 2. 2019 do odvolání.

AKČNÍ NABÍDKA

Informujte se u Vašeho koncesionáře PEUGEOT



PEUGEOT 308 GTi GTi

< BEZPEČNOST / JÍZDNÍ VYBAVENÍ
ABS + EBA + EBD + Automatická aktivace výstražných světel v případě prudkého brzdění
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu UF01
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace
Boční airbagy řidiče a spolujezdce
Okenní airbagy řidiče, spolujezdce a pro cestující vzadu

NF04

Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu
Tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů vpředu, vzadu signalizace rozepnutí bezpečnostního pásu CG26
Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na krajních sedadlech ve druhé řadě GQ08
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)
Třetí brzdové světlo
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách UE02
Elektrický posilovač řízení
Elektrická parkovací brzda FH05
Ukazatel řazení rychlostních stupňů
Palubní počítač
Coffee Break Alert (systém sledování doby řízení) E801
Paket Viditelnost: Automatické stěrače a automatické rozsvěcení světel za snížené viditelnosti, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, Follow me home ZV39 / NB08
Pack Safety:
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu  
(PFIL - s možností korekce jízdní dráhy)
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace dopravního značení upravujícího nejvyšší povolenou rychlost)
Tempomat a omezovač rychlosti (s doporučením maximální povolené rychlosti)
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče za pomoci kamery umístěné na čelním skle a pohybů volantu)
Automatické přepínání dálkových světlometů
(obsahuje digitální barevný sdružený přístroj 3,5”)
(v kombinaci s UB08 - Park Assist obsahuje Aktivní systém sledování mrtvého úhlu)

ZV47

Driver Sport Pack: Charakteristická akustika motoru, specifické nastavení posilovače řízení a pedálu plynu, specifické podsvětlení sdruženého přístroje  
s vizualizací dynamických jízdních informací QM02

Snížený sportovní podvozek
GTi Pack: Diferenciál s omezeným prokluzem Torsen, speciální nastavení podvozku, přední kotoučové brzdy s průměrem 380 mm s červenými třmeny  
PEUGEOT SPORT, specifická hlavice řadicí páky
Přední a zadní parkovací asistent UB03
Park Assist (automatické příčné / podélné parkování) + systém sledování mrtvého úhlu UB08 13 000 Kč
Visiopark 1 (couvací kamera 180°) QK02 8 000 Kč
Alarm a superzamykání AB13 8 000 Kč

< VIDITELNOST / OSVĚTLENÍ
PEUGEOT Full LED Technology: Přední světlomety Full LED s automatickou výškovou regulací, dynamická směrová světla LA05
Zadní sdružené LED světlomety
Denní svícení EK01
Stěrač zadního okna
Osvětlení kabiny a zavazadlového prostoru
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vnitřních klik dveří
Sluneční clony na straně řidiče a spolujezdce s integrovanými kosmetickými zrcátky a osvětlením
Vrstvené akustické čelní sklo VF28
Zatmavená skla zadních oken VD10
Panoramatické střešní okno s elektrickou sluneční clonou se sekvenčním ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí
(nelze s D369 - Coupe Franche - dvoubarevné provedení karoserie) OK01 18 000 Kč

< KOMFORT
PEUGEOT i-Cockpit:
Ergonomické místo řidiče
Vyvýšený digitální barevný sdružený přístroj 3,5”
Sportovní kompaktní multifunkční kožený volant s chromovaným dekorem a monogramem GTi
Barevný kapacitní dotykový 9,7” displej
Automatická dvouzónová klimatizace RE07
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním VB09
Hands-free přístup a startování vozu YD01
Výškově a podélně nastavitelný volant
Elektricky ovládaná přední a zadní okna se sekvenčním ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí LE05
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s integrovanými LED směrovými světly, čidlo venkovní teploty, boční osvětlení karoserie HU13
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< SEDADLA / ČALOUNĚNÍ
Lavice ve druhé řadě dělená v poměru 2/3-1/3
Kombinované čalounění ALCANTARA černá s červeným prošíváním 0JFJ
Specifické vkládané textilní koberečky SD34
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce s bederní opěrkou WA83

Sportovní skořepinová sedadla řidiče a spolujezdce s elektrickou bederní opěrkou a masážní funkcí WA87
Vyhřívaná přední sedadla NA01 7 500 Kč

< VARIABILITA / ODKLÁDACÍ PROSTORY
Odkládací prostory v panelech dveří
Krytá osvětlená a chlazená odkládací přihrádka spolujezdce
Středová loketní opěrka s odkládací schránkou mezi předními sedadly, držák na kelímky JB04
Stropní madla vpředu a vzadu
Zásuvka 12 V vpředu ES04
USB pro dobíjení
Kryt zavazadlového prostoru (pevný, vyjímatelný) CB09
Pack Komfort: Středová loketní opěrka vzadu s držáky na kelímky a otvorem na lyže AU02

< AUDIO / NAVIGACE
Navigace 3D: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládáním, doživotní aktualizace zdarma, rádio MP3 (6 reproduktorů, 
bi-tuner), barevný kapacitní dotykový 9,7” displej + Hands-free Bluetooth + USB + ovládání na volantu + Mirror Screen (MirrorLink / Apple Car Play / Android Auto)
(Mirror Screen vyžaduje kompatibilní telefon a aplikace, Android Auto k dispozici  
dle dostupnosti aplikace v Google Play v ČR)

WLF1

Přehrávač CD WLF2 3 000 Kč
Digitální tuner rádia s možností přechodu na analogové vysílání WLF5 / WLF6 4 000 Kč
Systém Hi-Fi DENON: 8 reproduktorů + subwoofer + digitální zesilovač (8 kanálů) o celkovém výkonu 500 W
(nelze s ZH6G - náhradním dojezdovým kolem) UN01 18 000 Kč

< KOLA / DESIGN
Hliníková kola 19” CARBONE, pneumatiky 235/35 R19 Michelin Super Sport + Sada pro opravu pneumatiky ZHAU
Pack Look GTi: Dynamický přední nárazník v barvě karoserie s červeným / černým dekorem a sportovně laděná specifická mřížka sání GTi  
s šachovnicovým vzorem v barvě černá Perla Nera, kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě černá Perla Nera, kliky dveří v barvě karoserie,  
dvojitá koncovka výfuku, exkluzivní tmavé čalounění stropu, monogram GTi

PDCP

Chromované okenní lišty GV04
Hliníkové pedály a opěrka nohy + hliníkové okrasné prahy dveří YE02
Coupe Franche - dvoubarevné provedení karoserie
(jen v kombinaci s barvami modrá Magnetic / červená Ultimate / bílá Nacré - černá Perla Nera)
(nelze s OK01 - Panoramatické střešní okno) (ruší GV04 - Chromované okenní lišty)

D369 25 000 Kč

Nemetalický lak Šedá Hurricane P09G
Metalický lak 0MM0 14 000 Kč
Speciální perleťový lak Bílá Nacré M6N9 18 000 Kč
Speciální perleťový lak Červená Ultimate M5F3 18 000 Kč
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Hliníkové kolo 
CARBONE 19”

• standardní výbava

< SERVISNÍ SMLOUVA (OPTIWAY SERVIS) Cena vč. DPH Doplatek k akci 5letá záruka
2 + 1 rok / 60 000 km 23 958 Kč 15 972 Kč
2 + 1 rok / 100 000 km 37 897 Kč 29 911 Kč
2 + 2 roky / 60 000 km 33 686 Kč 25 700 Kč
2 + 2 roky / 100 000 km 52 272 Kč 44 286 Kč
2 + 3 roky / 60 000 km 43 560 Kč 35 574 Kč
2 + 3 roky / 100 000 km 68 970 Kč 60 984 Kč
K běžné smluvní záruce můžete uzavřít jednu ze tří servisních smluv: Optiway Garance, Optiway Údržba nebo Optiway Servis, které vás budou krýt před nečekanými výdaji za vozidlo. Bližší informace naleznete v sekci http://peugeot.cz/peugeot-optiway/. 
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PEUGEOT 308 GTi TECHNICKÉ ÚDAJE
< MOTORY 1.6 PureTech  

260 S&S 
MAN6

Emisní norma Euro 6.2
Zdvihový objem (cm3) 1598
Maximální výkon (kW / k) 193/263
při ot/min 6000
Točivý moment (Nm) 340
při ot/min 2100
Pneumatiky (1) 235/35 R19 90W

< VÝKONY
Max. rychlost (km/h) 250
Zrychlení z 0-100 km/h (s) (pouze řidič) 6,0
1000 m s pevným startem (s) (pouze řidič) 25,3

< SPOTŘEBA (l/100 km) – cyklus NEDC
Městský provoz 8,5
Mimoměstský provoz 5,3
Kombinovaný provoz 6,5
Objem palivové nádrže (l) 53

< EMISE CO2 (g/km) – cyklus NEDC
Městský provoz 194
Mimoměstský provoz 122
Kombinovaný provoz 148

< OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (5) 
(metoda VDA / metoda objemu tekutin v dm3)
Za sedadly ve druhé řadě (pod krytem zav. prostoru) 420 / 470  
Za sedadly ve druhé řadě (ke stropu) 454 / 501
Se sklopenými zadními sedadly (ke stropu) 1228 / 1309  

< HMOTNOSTI (kg)
Provozní hmotnost (2) 1390
Užitečná hmotnost (3) 400
Největší technicky přípustná hmotnost 1790
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (4) nelze
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu nelze
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 1790

< ROZMĚRY (mm)
Délka 4253
Šířka (bez / se sklopenými / s vyklopenými zpětnými zrcátky) 1804/1863/2043
Výška (dle motoru) 1447
Rozvor 2620
(1) Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik.
(2) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.
(3) Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností.
(4) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.
(5) Včetně prostoru pod podlahou zavazadlového prostoru (22 dm3).

Popis odpovídá modelovému roku 2019. Zahájení výroby: 1. 10. 2018.
P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy  
a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.

Doporučené ceny s DPH platné od 1. 2. 2019.
Akční nabídku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele.
Akční nabídka je vytvořena ve spolupráci společnosti P Automobil Import s.r.o. a její sítě participujících koncesionářů.

Spotřeba paliva uvedená v tabulce odpovídá hodnotám, které jsou certifikované Evropskou Unií a jsou v souladu s evropskými předpisy vztahujícími se  
na všechny výrobce osobních automobilů prodávaných v Evropě.  
Uvedené hodnoty Vám umožní porovnat vozidla a pomohou Vám s výběrem.
• Spotřeba ve městě je získána testováním vozidla na 4 km dlouhé trase vedoucí centrem města.
• Mimoměstské spotřeby bylo dosaženo v testu na 7 km dlouhé trati mimo městskou aglomeraci.
• Kombinovaná spotřeba odpovídá kombinaci spotřeby ve městě a mimo město, tedy na kombinované 11 km dlouhé trati.

Výše zmíněné hodnoty jsou získány za přísných zkušebních podmínek (konstantní teplota, hmotnost i vlastnosti zkušební stanice, atd.) a profil testovacího 
řidiče odpovídá klidné jízdě (dle metodiky NEDC, zjištěno přepočtem z jízdního cyklu WLTP). Zhoršené povětrnostní podmínky, náklad a zatížení vozidla, 
tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozidla, to vše může vést 
k rozdílné spotřebě oproti uvedeným hodnotám.
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