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ccm kW / KM CO2 (g/km) ACCESS ACTIVE ALLURE

MODELI Z BENCINSKIM MOTORJEM v EUR v EUR v EUR

308 1.2 VTi 82 Euro 5 1199 60 / 82 114 14.990,00

308 1.6 THP 125 Euro 5 1598 92 / 125 134 16.090,00 17.490,00 19.440,00

308 1.6 THP 156 Euro 5 1598 115 / 156 134 18.570,00 20.520,00

MODELI Z DIZELSKIM MOTORJEM

308 1.6 HDi 92 Stop&Start Euro5 1560 68 / 92 99 16.690,00 18.090,00 20.040,00

308 1.6 e-HDi 115 Stop&start Euro 5 1560 84 / 115 100 19.410,00 21.360,00

V maloprodajni ceni je vračunan 22% DDV. 2/2013

Informativna maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta in priprave vozila (76,36 € z DDV)

ACCESS: ALLURE → (ACTIVE +):
Ročna klimatska naprava Električna ročna zavora
Električni servo volan Dinamični sprednji sedeži s ojačano bočno oporo in razširjene sedežne blazine
Sistem proti blokiranju koles ( ABS ) Notranjost iz tkanine nivoja ALLURE - GUERANDE SIVA ali MISTRAL ČRNA
Elektronska porazdelitev zavorne sile ( REF ) Žepi na hrbtni strani prednjih sedežev
Inteligentni sistem za pomoč pri zaviranja v sili ( AFU ) Ročno nastavljiv ledveni predel voznikovega sedeža
Sistem za nadzor stabilnosti vozila ( ESP ) Sredinski naslon za roko v drugi vrsti z odprtino za smuči
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah ( DSGI ) Notranja stropna osvetlitev LED
Samodejni vklop dnevnih luči Ambientalna osvetlitev v predelu nog
Opozorilo za nepripet varnostni pas Žarometi s tehnologijo ''FULL LED'' in integriranimi LED dnevnimi lučmi
Tritočkovni varnostni pasovi na zadnji sedežni klopi Meglenke
Sistem ISOFIX (2x na zadnji sedežni klopi) Električno zložljivi stranski ogledali z lučkami za spremljevalno osvetlitev
Nastavljiva naslona za glavo na zadnji sedežni klopi (2 naslona) Parkirni senzorji spredaj
Voznikova in sopotnikova ( možnost izklopa ) zračna blazina Parkirni senzorji zadaj
Stranski zračni blazini spredaj Krom obroba okrog meglenk
Varnostni zračni zavesi za potnike v prvi in drugi vrsti Krom obroba okrog stranskih stekel
Sekvenčni električni pomik prednjih stekel s sistemom proti priprtju Kromirane letvice na prednji maski
Ročni pomik zadnjih stekel 16'' ALU platišča ''TOPAZE''
Tempomat in omejevalnik hitrosti Rezervno kolo manjših dimenzij
Deljiva zadnja sedežna klop 2/3 - 1/3
Instrumentalna plošča nad volanskim obročem z sredinskim LCD zaslonom
Notranjost iz tkanine nivoja ACCESS - MISTRAL ČRNA 
Voznikov sedež nastavljiv po višini
Radio CD MP3 + 6 zvočnikov + AUX
Daljinsko centralno zaklepanje
Ogrevanje zadnjega stekla z brisalnikom
Obroba dnevnih luči, ročaji vrat in vzvratna ogledala v črni barvi
Halogenski žarometi
LED dnevne luči
15'' jeklena platišča z okrasnimi pokrovi ''AMBRE''
Rezervno kolo manjših dimenzij

ACTIVE → (ACCESS +):
Dvopodročna avtomatska klimatska naprava z upravljanjem 
na ekranu občutljivem na dotik
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Assist)
SMEG - multifunkcijski ekran na dotik 9.7'' , tri - Tuner, 6 zvočnikov,
Priključek USB in AUX
Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
Nastavljivi nasloni za glavo na zadnji sedežni klopi (3 nasloni)
Gumbi za upravljanje na volanskem obroču
Programsko nastavljiv tempomat in omejevalnik hitrosti
Notranjost iz tkanine nivoja ACTIVE - MISTRAL ČRNA
Voznikov in sopotnikov sedež nastavljiv po višini
Žepi na hrbtni strani prednjih sedežev
Ročno nastavljiv ledveni predel voznikovega sedeža
Električni sekvenčni pomik zadnjih stekel  s sistemom proti priprtju
Samozatemnitveno notranje ogledalo
Funkcija luči '' FOLLOW ME HOME''
Usnjen volan, prestavna ročica in ročica ročne zavore

NOVI PEUGEOT 308

Cene in opis opreme so informativne. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in opreme brez predhodnega obvestila.


