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20 PERSONLIGGJØRING

I over 210 år har PEUGEOT hatt rike tradisjoner 

når det gjelder innovasjon og produksjon av 

toppkvalitet. Og i dag setter PEUGEOT alt inn på 

å utvikle biler med elegant design som gir en unik 

kjøreopplevelse for alle sanser. Ergonomi, materialer, 

nettforbindelse - Vi har jobbet med alle detaljer 

for at du skal kunne oppleve en enda mer intuitiv 

og behagelig kjøring. Og fordi mennesket alltid er 

det som er viktigste for oss, ønsker vi å gjøre at 

den tiden du tilbringer i bilen er tid med kvalitet.
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EN UNIK PERSONLIGHET

Nye PEUGEOT 308 er en bil med en helt unik design, som virker 

tiltalende med sin sterke karakter og sin klare dynamikk. For at du 

virkelig skal kunne nyte hvert øyeblikk om bord kan du fullt og helt stole 

på de innovative teknologiene i den nye PEUGEOT i-Cockpit® og på de 

effektive oppladbare hybridmotorene, bensin- eller dieselmotorene.

PEUGEOTS NYE ANSIKT

Nye 308 er den første bilen som er utstyrt med PEUGEOTs 

nye logo. Det er et tidløst merke som forener det historiske 

med det moderne. Emblemet troner majestetisk på 

grillen. 308-logoen er plassert på panseret, og trekker 

oppmerksomheten som frontens nye design.
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DRISTIGE PROPORSJONER

Nye PEUGEOT 308 er dynamisk sett fra alle 

vinkler. De atletiske og rene linjene understreker 

en sterk personlighet: 

• Den store, vertikale grillen strekker seg ned fra  

   et langstrakt panser. 

• Hekken er muskuløs og kraftfull. Den er bred,  

   og hviler solid over hjulene.  

• Den elegante, stilrene profilen fremmer bilens  

   atletiske linjer.
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LYKTER FORAN

Lyssignaturen foran er ultrakompakt, aktuell og 

teknologisk. Det er stilrene, kraftige lykter som 

fremhever nye PEUGEOT 308s dynamikk og 

identitet. Disse elegante lyktene er utstyrt med 

LED(1) eller PEUGEOT Matrix LED Technology(2),  

og forlenges med kjørelys i form av “hoggtenner” 

på sidene av støtfangeren foran.

(1) Standardutstyr. 

(2) Finnes på versjonen GT.

BAKLYS

Bak er lyssignaturen teknologisk og moderne, 

med ultrakompakte Full LED(1)- eller Full LED 

3D-lys(2) med en spesiell tenningsrekkefølge 

“klo for klo”.

(1) Standardutstyr, avhengig av versjon. 

(2) Finnes som standardutstyr på versjonen GT.
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NYE OPPLEVELSER MED  

PEUGEOT i-COCKPIT®

Den nye, ergonomiske og intuitive PEUGEOT 

i-Cockpit® gir enkel tilgang til gjennomtenkte 

funksjoner som sikrer at tiden du tilbringer i 

bilen, oppleves som kvalitetstid. Nytt kompakt 

ratt, nye digitale head-up instrumenter(1) 

eller holografisk 3D-instrumentpanel(2). 

Kupéopplevelsen er til for å deles, og derfor 

er funksjonene i PEUGEOT i-Cockpit® lett 

tilgjengelig for passasjerene. Ny intuitiv 

berøringsskjerm(1) med personlige innstillinger, 

med flere skjermvinduer og nye virtuelle 

i-toggles(3), og ny midtkonsoll med flere 

oppbevaringsrom.

(1) Standardutstyr. 

(2) Finnes på versjonen GT. 

(3) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon 

- Berøringsfølsomme snarveier for å stille inn klimaanlegget, 

telefonkontaktene eller radiostasjonene.
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EN i-COCKPIT TILPASSET 

DET OPPLADBARE 

HYBRIDUNIVERSET

De digitale, konfigurerbare head-up 

instrumentene med personlige innstillinger 

gir all informasjon knyttet til den oppladbare 

hybridbilen, direkte i førerens synsfelt.  

Den nye 10-tommers HD-berøringsskjermen  

gir tilgang til parametreringsfunksjonene  

og til all informasjon om kjøringen med  

den nye 308 HYBRID.
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SOM EN SMARTPHONE

Den 10-tommers berøringsskjermen kan enkelt få personlige innstillinger. Skjermen 

kan vise flere skjermvinduer, med “widgets” eller snarveier som er meget enkle å 

bruke, litt som på et nettbrett. Med nye PEUGEOT 308 innføres virtuelle i-toggles(1)

som kan konfigureres. Disse estetiske vippebryterne er plassert under den midtre 

skjermen, og gir en unik, teknologisk look. For å gjøre det hele enda sikrere og enda 

enklere har hver i-toggle en innstillbar berøringsfølsom snarvei til en app eller en 

favoritt i den midtre skjermen (valgt bestemmelsessted, klimaanleggregulering, 

favoritt-telefonnummer eller radiostasjon).

(1) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon - Berøringsfølsomme snarveier for å stille inn 

klimaanlegget, telefonkontaktene eller radiostasjonene.

ERGONOMISK DESIGN OG TEKNOLOGI

All informasjon som er viktig for føreren vises i det nye instrumentpanelet.  

Dette instrumentpanelet, som er plassert i blikkhøyde, består av en 10-tommers digital 

skjerm fra og med utstyrsnivået Active. GT-modellen går over i tredje dimensjon med 

i-Cockpit 3D. Instrumentpanelet kan stilles inn og tilpasses fullt og helt, med flere 

forskjellige visningsmoduser (navigasjon, radio/media, kjøreassistanse,  

energistrøm, osv. …). Det hele betjenes med en hendel til venstre for rattet.

9
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PERMANENT TILKOBLET

Med nye PEUGEOT i-Cockpit® innføres det siste infotainment-systemet PEUGEOT i-Connect Advanced, som er tilkoblet og intuitivt.  

Reis uten bekymringer med den nettilkoblede navigasjonspakken(1) med naturlig stemmegjenkjennelse og med automatisk oppdatering 

av TomTom®-kartografien, og med trafikkinfo og varsel om faresoner i sanntid av TomTom Services(2). Lad opp smarttelefonen trådløst med 

induksjon(3), kopier trådløst smartphone-appene til bilen ved hjelp av Mirrorscreen(4), definer din profil og bevar alle preferanser når det gjelder 

display, omgivelser og reguleringer (opptil 8 profiler). Du får direkte tilgang til nettjenester, til bilens dokumenter og diverse tutorials.

(1) Tilgjengelig avhengig av land. (2) TomTom®-tjenestene viser i sanntid all informasjon som er viktig for kjøringen: trafikken i sanntid, bensinstasjoner, parkeringsplasser, værmelding, lokale søk og faresoner (avhengig 

av lovbestemmelser i landet). Et 3-års abonnement på alle disse tjenestene inngår i prisen. Det kan deretter forlenges eller fornyes online (mot betaling). (3) Lading med induksjon for apparater som er kompatible med 

Qi-normen. Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. (4) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. Kun sertifiserte Android AutoTM og Apple CarPlayTM-apper vil 

kunne fungere. Dette skjer når bilen er stoppet eller når den kjører, avhengig av det enkelte tilfelle. Når bilen kjører, vil enkelte funksjoner i appene være nøytraliserte. Visse typer innhold, som kan være gratis i bruk på sin 

smartphone, kan kreve betalingsabonnement på en tilsvarende sertifisert Android AutoTM eller Apple CarPlayTM-app. Mirror Screen-funksjonen fungerer enten via Android AutoTM (for smartphone med Android) eller via 

Apple CarPlayTM (for smartphone med iOS). Betingelsen er at man har et abonnement for telefon og internett. Mer informasjon finner du på https://www.peugeot.no.

NY MIDTKONSOLL

På midtkonsollen med ny design er det på førersiden et bue-

element som inneholder alle dynamiske betjeninger av bilen.  

Buen strekker seg helt bak til plassen for trådløs lading av 

smarttelefonen(1). Resten av midtkonsollen er dermed  

forbeholdt passasjerene og praktiske oppbevaringsrom:  

To drikkeboksholdere, oppbevaringsrom med volum  

opptil 34 liter, hvorav et stort rom under armlenet.

(1) Lading med induksjon for apparater som er kompatible med Qi-normen  

Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon.
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ØYEBLIKKELIG VELVÆRE

Inne i kupeen er atmosfæren komfortabel  

og varm:  

• Du gir kupeen ditt personlige preg med LED- 

   kupélys etter ønske (valg mellom åtte farger). 

• Nyt lydkvaliteten med Hi-Fi Premium  

   FOCAL®-systemet(1) 

• Kjør dit du ønsker med ro i sinnet. AQS- 

   systemet(2) (Air Quality System) brukes til å  

   aktivere resirkuleringen av luften.  Systemet  

   kompletteres av Clean Cabin(3), et system  

   for behandling av luften. Luftkvaliteten vises  

   i den midtre berøringsskjermen. 

• De ergonomiske og behagelige setene gir  

   god støtte og er utstyrt med varmefunksjon  

   og 10-punkts massasjefunksjon(1) med  

   åtte luftlommer og fem reguleringsprogram.  

   Setene er AGR-sertifiserte (tysk norm  

   for rygghelse).

(1) Ekstrautstyr, avhengig av versjon. 

(2) Tilgjengelig fra utstyrsnivået Allure. 

(3) Finnes på GT-versjonen.
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DRIVING PLEASURE, 
MORE THAN EVER(1)

Nye PEUGEOT 308 er utstyrt med en rekke 

kjøre- og parkeringsassistansesystemer som 

bedrer komforten og sikkerheten, blant annet: 

• Nytt 180-graders HD-ryggekamera(2). 

• 360°-parkeringsassistanse ved hjelp  

   av fire kameraer(3).  

• Blindsonevarsler med lang rekkevidde(3)

Og bilen tilbyr halvt autonom kjøring med: 

• Adaptiv cruisekontroll med Stop and Go- 

   funksjon(2). 

• Filholder(2).

(1) Kjøreglede, mer enn noensinne. 

(2) Standardutstyr eller ikke tilgjengelig, avhengig av versjon. 

(3) Standardutstyr, ekstrautstyr, eller ikke tilgjengelig,  

avhengig av versjon.
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OPPLADBARE 

HYBRIDE MOTORER

Nye PEUGEOT 308 HYBRID kombinerer 

effektivitet og kraft i sine to motorer HYBRID 180 

e-EAT8 FWD(1) og HYBRID 225 e-EAT8 FWD (2). 

Gjør deg kjent med de nye kjøreopplevelser som 

skyldes kombinasjon av termisk og elektrisk 

energi, som gir eksemplariske kjøreegenskaper 

og en kjørekomfort i toppklasse. I 100 % modus 

har batteriet en rekkevidde på opptil 60 km.

(1) Fra 25 g C0₂ per km.  

(2) Fra 26 g C0₂ per km.  

Veiledende verdier - CO₂-utslipp ved blandet kjøring: Rekkevidde 

i elektrisk modus opptil 60 km, avhengig av ekstrautstyr på 

bilen. Rekkevidden kan variere ut fra de reelle bruksforhold 

(klimaforhold, kjørestil osv.)
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OPTIMALISER REKKEVIDDEN

Det finnes forskjellige modus som gjør kjøringen best mulig 

tilpasset dine behov: 

• Electric: 100 % elektrisk kjøring(1) opptil 135 km/t. 

• Hybrid: Veksling mellom elektrisk motor og forbrenningsmotor  

   slik at de to energitypene blir brukt best mulig. 

• Sport: Mobilisering av forbrenningsmotorens og den elektriske  

   motorens kraft på det beste, for en maksimal dynamisk ytelse.

(1) Electric-modus er den modus som aktiveres som standard ved start av bilen,  

avhengig av omstendighetene.

ØK REKKEVIDDEN VED BREMSING

Regenererende bremsing gjør det mulig å gjenvinne energi 

under faser med bremsing og fartsreduksjon når foten tas fra 

pedalen (denne energien går vanligvis tapt på modeller med kun 

forbrenningsmotor). Høyspenningsbatteriet blir da delvis ladet 

opp, og den elektriske rekkevidden blir større.  

Brake-funksjonen kan aktiveres for å oppnå fartsreduksjon  

uten at man trår på bremsepedalen. Denne funksjonen er  

da en motorbrems som lader opp batteriet.
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e-FJERNBETJENINGER

Kontroll og planlegg alt, på smarttelefonen. Du kan til og med  

styre temperaturen om bord i kupeen. Mer informasjon finner  

du på peugeot.no under «My Peugeot».

LADING PRIVAT

Du kan oppnå total opplading av batteriet på din  

nye PEUGEOT 308 HYBRID: 

• På et standarduttak (8 A, 220 V) på ca. 7 timer. 

• Med en ladestasjon av typen Wall Box (32 A), på ca. 1 time og 45 minutter.  

PEUGEOT i Norge har valgt DEFA som partner for diagnose og forslag  

av beste løsning for installasjon av en veggboks hjemme hos deg(1).

(1) Betingelsene finner du hos din forhandler.
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MYPEUGEOT®-APPEN

Med den gratis appen MyPeugeot®(1) får  

du synkroniserte og personlig tilpassede 

tjenester i sanntid: 

• Følg med på bilens status (informasjon  

   om kjøring, lokalisering). 

• Få rask og enkel tilgang til assistanse. 

• Administrer vedlikehold og arbeid på bilen. 

• Styr enkelt batteriets lading og  

   temperaturen om bord. 

• Kontroll og planlegg best ladetid  

  (avhengig av prisperiode), på smarttelefonen.  

Mer informasjon: peugeot.no  

under «My Peugeot». 

(1) Avhengig av tilgang til mobilnettverket. 
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PURETECH & BlueHDi-MOTORER

Nye PEUGEOT 308 er utstyrt med siste generasjon EURO 

6-motorer(1), med Puretech-bensin eller BlueHDi-diesel som kan 

kombineres med en 6-trinns manuell girkasse eller en 8-trinns 

automatisk girkasse EAT8(2). Disse forskjellige motorene, som 

alle er utstyrt med Stop&Start, gir kontrollert forbruk og garantert 

kjørekomfort.

(1) Motorer med forbruksreduksjon, og kjørekomfort og ytelser på toppnivå. 

(2) EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 – 8-trinns automatisk girkasse.
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VARM OG INNBYDENDE 

Lag ditt eget elegante og innbydende interiør 

med vårt utvalg av inntrekk, melert stoff, teknisk 

masket stoff, alcantara-skinn i relieff* og farget 

nappaskinn*.

* Ekstrautstyr.

1. Inntrekk med tre materialer «Renze»(1)

2. Inntrekk delskinn TEP Mistral og stoff «Falgo»(2)

3. Inntrekk skinn Alcantara Mistral og stoff «Fraxx»(3)

4. Inntrekk Nappaskinn Mistral(4)

5. Inntrekk Nappaskinn Blå Naboo(5)

20

(1) Finnes som standardutstyr på versjonen Active. 

(2) Finnes som standardutstyr på versjonen Allure  

og som ekstrautstyr på versjonen Active. 

(3) Finnes som standard på versjonen GT.  

(4) Finnes som ekstrautstyr på versjonene Allure og GT. 

(5) Finnes som ekstrautstyr på GT-versjonen.

1

3

5

2

4
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16-tommers 

hjulkapsel BERGEN(1)

16-tommers 

AUCKLAND-aluminiumsfel(2)

17-tommers 

HALONG-aluminiumsfelg(4)

18-tommers 

KAMAKURA-aluminiumsfelg(5)

18-tommers 

PORTLAND-aluminiumsfelg(6)

Grønn Olivine(1)

Grå Artense(2)

Rød Elixir(2) Hvit Banquise(3)

Sort Perla Nera(2) Hvit Nacré (perlemor)(2)

Blå Vertigo(2)

VELG FARGE

Velg mellom en palett med syv 

farger i toppnivå

(1) Gratis lakkfarge.

(2) Ekstrautstyr.

(3) Ekstrautstyr, ikke tilgjengelig på GT-versjonen.

OG LAG FULL MATCH

Din nye PEUGEOT 308 er utstyrt 

med 16-, 17- og 18-tommers felger 

for topp eleganse og personlighet.

(1) Standard med PureTech-motor 110 S&S 

med 6-trinns manuelt gir.

(2) Standard med versjonen Active.

(3) Standard med versjonen Allure .

(4) Standard med versjonen GT.

(5) Fås kun som ettermontert tilbehør i Norge.
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TILBEHØR

Praktisk, robust, komfortabelt… 

Nye PEUGEOT 308/308 oppladbar hybrid  

finnes med et rikt utvalg av tilbehør for bilen.

1. Sykkelstativ på taket 

2. Bagasjeromsmatte 

3. Bagasjeromsgitter 

4. Skiholder 

5. Solgardiner sidevinduer 

6. Solgardin bakrute 

7. Avtagbart hengerfeste

6 7

1

3

5

2

4
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1. Termos 

2. Dykkerklokke med to utskiftbare remmer 

3. Trillekoffert  C-Lite co-branding Samsonite 

4. Dynejakke 

5. Vindjakke 

6. 3D-oppbevaringsrom 

7. 3D-oppbevaringsrom

1 6

2 3

4 5 7
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LIFESTYLE NYE 308

Bli kjent med Lifestyle-produktene som  

er inspirert av det nye 308-universet. 

Du finner hele PEUGEOT Lifestyle-kolleksjonen  

på https://boutique.peugeot.com.
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FOR DIN TRYGGHET

PEUGEOT GARANTI

Peugeot setter store kvalitetskrav til alle deler som monteres i din 
bil. Det settes store krav til valg av materialer, det foretas grundig 
forbehandling (galvanisering/sinkbehandling) av platedeler, og for 
alle deler foretas det langvarige holdbarhetstester. Kvalitet er satt i 
høysetet i alle ledd hos Peugeot. Garantien på din bil dekker både 
deler og arbeid inntil 5 år eller 100.000 kilometer, det som oppnås 
først. Garanti mot gjennomrustning inntil 12 år på personbil og 8 år 
på varebil fra første registreringsdato. Garanti på fremdrifsbatterier 
(gjelder elbiler og plug-in hybrid) er inntil 8 år eller 160.000 kilometer, 
det som oppnås først.

PEUGEOT ASSISTANSE

Peugeot Assistanse vil kunne gi deg hjelp på alle dine bilturer i Norge 
såvel som i hele Europa om problemer skulle oppstå. Peugeot 
Assistanse står til din disposisjon 24 timer i døgnet, 365 dager i 
året, både på hjemstedet og på veien. Du kan ringe gratis på grønt 
nummer 800 30022 og hjelp kommer i løpet av kort tid. Peugeot 
Assistanse vil også sette deg i direkte kontakt med din forhandler 
om dette er ønskelig.

PEUGEOT ORIGINALDELER

Hver enkelt del på dagens biler utgjør et viktig ledd av sammensatt 
mekanikk. Dersom en av disse delene går i stykker, og skiftes 
ut med en uoriginal del, risikerer man å endre bilens ytelser og 
sikkerhet. Alle Peugeot originaldeler blir nøye testet og kontrollert 
for å garantere bilens funksjon, det vil si sikkerhet for deg og dine 
passasjerer. Dersom du trenger å reparere bilen din, kan du være 
sikker på at Peugeot originaldeler gir deg nettopp den tryggheten. 

PEUGEOT TILBEHØR

Peugeot tilbyr et komplett utvalg av tilbehør, skreddersydd til den 
enkelte bilmodell. Peugeot forhandleren har utvalget, be om tilbud.

PEUGEOT DELESERVICE

25.000 delenummer lagerføres på Bertel O. Steen AS sitt 
sentrallager på Berger. Forhandlerne er online datatilknyttet 
hverandre og sentrallageret for å sikre maksimal hurtighet 
i leveringen dersom uhellet er ute. Beredskap 24 timer i 
døgnet og “over natten leveringer” av deler fra Frankrike* er 
med på å gjøre ståtiden for bilen på verkstedet kortest mulig. 
* Forbehold om at delene er tilgjengelige hos PSA.

FOR DIN KJØREGLEDE

MER ENN 10 000 SALGS- OG

SERVICEPUNKTER I EUROPA

Med en kombinasjon av høyt kvalifiserte medarbeidere, og siste 
generasjon av testutstyr, er Peugeots forhandlernett godt forberedt 
for å yte den beste service for deg og din bil. 70 forhandlere og 
serviceverksteder i Norge og over 10 000 i hele Europa står klare 
dersom det skulle dukke opp behov for assistanse.

PEUGEOT INTERNETT

Oppdag Peugeot på internett, benytt følgende adresser:
http://www.peugeot.com
http://www.peugeot.no
http://facebook.com/PeugeotNorge 

FOR MILJØET

PEUGEOT OG MILJØET

Peugeot og Peugeots forhandlernett setter i verk stadig nye tiltak 
for å begrense bilens negative virkninger på miljøet. Stadig renere 
motorer, resirkulering av deler og begrensing av skadelige utslipp. Vi 
skal gjøre vårt for alltid å være i fremste rekke også på dette området. 
De tekniske spesifikasjoner og det utstyr som er presentert i denne 
brosjyren er ikke alle tilgjengelig (standard- eller som ekstrautstyr) 
på alle modeller. Modellprogrammet er under stadig utvikling, 
og kan følgelig være endret etter trykking av denne brosjyren. Vi 
henviser derfor til oversikt over tekniske spesifikasjoner, standard 
og ekstrautstyr og farger og inntrekk. Ta kontakt med din Peugeot 
forhandler for å få oppdatering på de siste endringer.

FORHANDLERE OG SERVICE
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Idé og realisering:  

Altavia Paris, 10 rue Blanqui, Saint-Ouen, 93400 Frankrike

Automobiles Peugeot,

552144 R.C.S. Nanterre – Digital utgave – Septembre 2021

ANBEFALER


