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Вече над 210 години PEUGEOT неизменно следва 
френската традиция на качество и иновативност 
в производството. Днес PEUGEOT влага цялата си 
енергия в създаването на автомобили с елегантен 
дизайн, които предлагат изключително усещане 
при шофиране, стимулиращо всички сетива. 
Ергономичност, материали, свързаност −
създали сме всеки детайл, за да ви предложим 
по-интуитивно усещане зад волана.
Хората винаги ще бъдат в основата на нашия 
подход и затова, повече от всичко, ние искаме 
да преобразим времето на борда на нашите 
автомобили в още по-качествено време.
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ЯРКА ИНДИВИДУАЛНОСТ
Новият PEUGEOT 308 впечатлява с първокласен дизайн, който 
благодарение на своя смел характер и динамично излъчване 
притежава мощна притегателна сила. За да направите всеки 
момент специален, можете да разчитате на иновативните и 
усъвършенствани технологии на PEUGEOT i-Cockpit® и на гамата 
ефективни plug-in хибридни, бензинови или дизелови двигатели.

НОВОТО ЛИЦЕ НА PEUGEOT
Новият 308 е първият автомобил в света, който носи 
новото лого на PEUGEOT − непреходната идентичност
на марката, съчетаваща история и ултрамодерен стил.
Емблемата е величествено разположена върху 
внушителната радиаторна решетка, допълнена от 
търговската марка „308“ върху предния капак като 
символ на обновлението.



ДРЪЗКИ ПРОПОРЦИИ
Новият PEUGEOT 308 е динамичен от 
всеки ъгъл. Атлетичната форма и дръзките 
пропорции подчертават силния му характер:

• Голямата вертикална радиаторна решетка 
преминава плавно към издължения преден 
капак.

• Задната част е визуално уголемена и 
стабилно разположена върху колелата, 
като придава уверена сила.

• Плавният и гладък профил разкрива 
атлетични линии.



ПРЕДНИ ФАРОВЕ
Ултракомпактният преден светлинен 
подпис е модерен и високотехнологичен. 
Съчетаващи финес и мощ, предните фарове 
подчертават енергията и идентичността 
на новия PEUGEOT 308. Изваяни и тънки, 
те се възползват от технологията LED(1) или 
PEUGEOT Matrix LED(2), с издължени дневни 
светлини във формата на зъби върху 
предната броня.

(1) Налично като стандартно оборудване.
(2) Налично при версиите GT/GT Pack.

ЗАДНИ СВЕТЛИНИ
Технологичният и модерен заден светлинен 
подпис предлага ултракомпактни Full LED(1) 
или Full LED 3D(2) светлини със специфичния 
ефект на трите следи от ноктите на Лъва.

(1) Налично като стандартно оборудване, в зависимост от версията.
(2) Стандартно оборудване при версиите GT/GT Pack.
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НОВО ИЗЖИВЯВАНЕ С  
PEUGEOT i-COCKPIT®
Новият PEUGEOT i-Cockpit e изключително 
ергономичен и интуитивен. Той предлага 
бърз и лесен достъп до всички функции, 
които са внимателно проектирани, за да 
направят времето ви зад волана на новия 
308 още по-качествено. Насладете се на 
комфорта, подсигурен от компактния много-
функционален волан и новия дигитален(1) или
дигитален 3D холографски(2) инструментален
панел, разположен на нивото на очите. 
За максимално удоволствие от споделеното 
изживяване PEUGEOT i-Cockpit предлага нов 
интуитивен и конфигурируем сензорен екран(1) 
с множество прозорци и нови виртуални 
лостчета i-toggles(3), нова централна конзола
с много места за съхранение на вещи.

(1) Налично като стандартно оборудване. 
(2) Стандартно оборудване при версиите GT/GT Pack. 
(3) Стандартно оборудване или не се предлага, в зависимост 

от версията - тактилен бърз достъп до настройките на 
климатика, телефонните контакти и радиостанциите.

i-COCKPIT, ПОСВЕТЕН НА
PLUG-IN ХИБРИДНИ 
АВТОМОБИЛИ
Дигиталният панел на нивото на очите 
с възможности за конфигуриране и 
персонализация извежда информация, 
специфична за plug-in хибридните 
автомобили, в полезрението на водача.

Благодарение на новия 10-инчов HD 
сензорен екран вие имате достъп 
до функции за конфигуриране и до 
информация, свързана с шофирането
на новия 308 HYBRID.



КАТО СМАРТФОН
10-инчовият HD сензорен екран подлежи на цялостна и лесна персонализация. 
Той предлага режим на извеждане с множество прозорци с уиджети или бърз 
достъп, лесен е за използване и реагира като таблет.
PEUGEOT изобретява нови сензорни и напълно конфирурируеми лостчета 
i-toggles(1) специално за новия 308. Уникални за сегмента, атрактивни и 
технологични, те са достъпно разположени на централния екран. За повече 
улеснение и безопасност всеки i-toggle е сензорен бутон с възможност за 
персонализация за бърз достъп до приложение или любимо действие на 
сензорния екран (избрани дестинации, настройки на климатика, любими 
телефонни контакти, радиостанции).

(1) Стандартно оборудване или не се предлага в зависимост от версията - тактилен бърз достъп до 
настройките на климатика, телефонните контакти и радиостанциите.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПТИМАЛЕН КОМФОРТ
Цялата необходима на водача информация се извежда на новия инструментален 
панел. Разположен на нивото на очите, панелът има 10-инчов дигитален екран от 
ниво на оборудване Active Pack. При версията GT той е триизмерен с 3D i-Cockpit®. 
С пълни възможности за конфигуриране и персонализация той предлага няколко 
режима на извеждане (навигация, радио/медии, системи в помощ на водача, 
енергийни потоци и т.н.), които могат да бъдат променяни от кормилната
колона вляво от волана.



ВИНАГИ СВЪРЗАНИ
Новият PEUGEOT i-Cockpit® въвежда най-новата информационно-развлекателна система, интуитивната и свързана PEUGEOT i-Connect Advanced. 
Пътувайте в пълно спокойствие с пакета за свързана навигация(1) с гласово разпознаване на естествен език, включващ автоматични обновявания 
в реално време от TomTom® и информация за трафика и опасните зони от TomTom Services(2). Зареждайте смартфона си безжично(3), дублирайте прило-
женията си за смартфон благодарение на безжичната функция Mirrorscreen(4), дефинирайте своя профил и запазете предпочитанията си за дисплея, 
средата и настройките (до 8 профила). И накрая − разполагате с лесен достъп до свързаните услуги, както и до бордова документация и ръководства.

(1) Налично в зависимост от държавата.
(2) Услугите TomTom® извеждат цялата съществена информация, свързана с шофирането, в реално време: трафик в реално време, бензиностанции, паркинги, прогноза за времето, местно търсене 

и опасни зони от TomTom Services (в зависимост от законодателството на държавата). Всички тези услуги се предлагат с 3-годишен абонамент, който може да бъде удължен или подновен онлайн 
срещу определена такса.

(3) Зареждане чрез индукция за оборудване, съвместимо със стандарта Qi. Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.
(4) Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага в зависимост от версията. Само сертифицирани приложения на Android AutoTM и Apple CarPlayTM ще работят при спрял автомобил и при 

шофиране. По време на шофиране определени функции на въпросните приложения ще бъдат дезактивирани. Някои типове съдържание, които може да са налични безплатно за смартфон, изискват 
абонамент за еквивалентно платено приложение, сертифицирано от Android AutoTM или Apple CarPlayTM. Функцията Mirror Screen работи с Android AutoTM (за телефони с Android) или с Apple CarPlayTM 
(за телефони с iOS), при условие че имате договор за мобилни данни. Научете повече на www.peugeot.bg.

НОВА ЦЕНТРАЛНА КОНЗОЛА
Всички динамични бутони за управление от водача са разположени 
върху стилно проектирана арка на централната конзола.
Арката се простира до зарядната станция за безжично зареждане 
на телефон(1). Така цялата останала част от конзолата, достъпна за 
пътниците, е предназначена за съхранение на вещи: 2 поставки за 
чаши, до 34 литра пространство, включително голямо отделение 
под подлакътника.

(1) Индукционно зареждане на устройства, съвместими със стандарта Qi.

   Стандартно или допълнително оборудване или не се предлага, в зависимост от версията.



МОМЕНТАЛЕН КОМФОРТ
Приветлива и уютна атмосфера: 

• Променете амбиентното LED осветление 
според своите предпочитания (избор от    
8 цвята).

• Насладете се на сензационното качество 
на звука от аудиосистемата Hi-Fi Premium 
FOCAL®(1).

• Пътувайте спокойно. Системата за качество 
на въздуха AQS (Air Quality System)(2) е 
способна да активира рециркулация на 
въздуха самостоятелно. Тя е допълнена с 
Clean Cabin(3), система за пречистване на 
въздуха. Качеството на въздуха се извежда 
на централния сензорен екран.

• Оценете ергономичността и комфорта на 
обгръщащите предни седалки с функции 
за подгряване(3) и 10-точков масаж(1), с 
8 пневматични джоба и 5 програми за 
настройка. Седалките носят печат за 
одобрение AGR (Германска асоциация       
за здравето на гърба).

(1) Стандартно или допълнително оборудване или не се 
предлага, в зависимост от версията.

(2) Налично от ниво Allure.

(3) Налично при версиите GT/GT Pack. 



УДОВОЛСТВИЕ
ОТ ШОФИРАНЕТО
ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА
Новият PEUGEOT 308 е оборудван с много-
бройни системи, подпомагащи шофирането 
и маневрирането, за да увеличи вашия 
комфорт и безопасност, по-специално: 

• Нова 180-градусова HD камера за заден ход(1)

• 360-градусова помощ при паркиране 
благодарение на 4 камери(2)

• Следене на мъртвата зона с широк обсег(2)

И ви подпомага в посока полуавтономно 
шофиране с:

• Адаптивен регулатор на скоростта с функция 
Stop and Go(1)

• Активен асистент за придържане в пътната 
лента(1)

(1) Стандартно оборудване или не се предлага, в зависимост от 
версията.

(2) Стандартно или допълнително оборудване, или не се 
предлага, в зависимост от версията.
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PLUG-IN
ХИБРИДНИ ДВИГАТЕЛИ
Новият PEUGEOT 308 HYBRID съчетава 
мощност и ефективност и при двете plug-in
хибридни версии: HYBRID 180 e-EAT8 FWD(1)

и HYBRID 225 e-EAT8 FWD(2).
Открийте неповторимо усещане при шофиране 
чрез комбинацията на термична и електрическа 
енергия, която осигурява образцово пътно 
поведение и първокласен комфорт зад волана. 
Ще оцените и оптимизираната батерия за 100% 
електрическо изживяване с пробег до 60 км(3).

(1) C0₂ от 25 г/км – прогнозни данни, предоставени само като 
ориентир и очакващи сертификация по WLTP.

(2) C0₂ от 26 г/км – прогнозни данни, предоставени само като 
ориентир и очакващи сертификация по WLTP.

(3) Прогнозни данни, предоставени само като ориентир и очакващи 
сертификация по WLTP. Пробег в електрически режим до 60 км 
в зависимост от инсталираните в автомобила опции. Пробегът 
може да варира в зависимост от реалните условия на употреба 
(климатични условия, стил на шофиране и др.).



ОПТИМИЗИРАЙТЕ СВОЯ ПРОБЕГ
За оптимално изживяване зад волана, адаптирано изцяло към 
вашите нужди, разполагате с три различни режима:

• ELECTRIC: позволява ви да шофирате в изцяло електрически 
режим(1) до 135 км/ч.

• HYBRID: редуване на електрически режим и режим с вътрешно 
горене за оптимизиране на потреблението на енергия.

• SPORT: използва цялата мощност на термичния и електрическия 
двигател за максимално високи динамични показатели.

(1) Електрическият режим се активира по подразбиране при стартиране на автомобила 
в зависимост от условията.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА
ПРИ СПИРАНЕ
Регенеративното спиране възстановява енергията, налична при 
фазите на спиране и намаляване на скоростта, когато вдигнете 
крака си от педала на газта (енергия, която обичайно се губи 
при моделите с двигатели с вътрешно горене). Това действие 
позволява на водача частично да зарежда високоволтовата 
батерия и да увеличава електрическия пробег на автомобила.

Функцията Brake може да бъде активирана, за да позволи на 
автомобила да намали скоростта без натискане на педала на 
спирачката. Работейки като спиране с помощта на двигателя, 
тази функция спомага за зареждане на батерията.



ЧАСТНО ЗАРЕЖДАНЕ
Можете да заредите напълно батерията на новия PEUGEOT 308 HYBRID:

- от стандартен контакт (8A, 220 V) за 7 часа и 5 минути(1); 

- от контакт тип Legrand (16A, 220 V) за 3 часа и 55 минути(1);

- от усилен контакт тип Wall Box (16A) за 3 часа и 25 минути(1);

- от зарядна станция тип Wall Box (32A) за 1 час и 40 минути(2).

PEUGEOT предлага пълен набор от възможности да зареждане на автомобила.
За повече информация се свържете с вашия търговски център.

(1) Със стандартно бордно зарядно устройство с максимална мощност 3,7kW.
(2) С опционално бордно зарядно устройство с максимална мощност 7,4kW.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ
В цяла Европа се предлага широка мрежа от над 220 000 обществени зарядни 
станции за зареждане на вашия хибриден автомобил.



Наслаждавайте се на повече независимост от всякога при управлението на 
вашия plug-in хибриден автомобил, благодарение на услугите, предлагани от 
MyPEUGEOT®.

ДИСТАНЦИОННО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ
Контролирайте и планирайте зареждането си директно от вашия смартфон. 
Можете да управлявате и температурата в автомобила.

Научете повече на www.peugeot.bg.

ПРИЛОЖЕНИЕ MYPEUGEOT®
Възползвайте се от персонализирани услуги в реално време, синхронизирани с вашия акаунт, 
благодарение на безплатното приложение MyPEUGEOT®(1):

• Следите статуса на вашия автомобил (данни за шофирането, локация);

• Имате бърз и лесен достъп до помощ;

• Отговаряте на изискванията за поддръжка и сервизно обслужване на вашия автомобил;

• Лесно наблюдавате зареждането на батерията и температурата в автомобила;

• Директно от вашия смартфон управлявате и планирате зареждането си по време на 
ненатоварени часове. 

Повече информация: https://www.peugeot.bg/useful-links/my-peugeot/app/

(1) Зависи от достъпа до мобилна мрежа.



ДВИГАТЕЛИ PURETECH и BlueHDi
Новият PEUGEOT 308 е оборудван с широка гама бензинови Puretech 
и дизелови BlueHDi двигатели от най-ново поколение, съответстващи 
на стандарта Euro6(1), които могат да бъдат комбинирани с 6-степенна 
механична или с 8-степенна автоматична скоростна кутия EAT8(2).
Тези различни двигатели, всички оборудвани със система Stop&Start, 
съчетават производителност, контролиран разход на гориво и 
удоволствие от шофирането.

(1) Двигатели, предлагащи икономия на гориво, удоволствие зад волана и висока производителност.

(2) EAT8: EÇcient Automatic Transmission 8 (Ефективна автоматична трансмисия 8);
 8-степенна автоматична скоростна кутия.
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ПРИВЕТЛИВА АТМОСФЕРА  
Създайте своя собствена приветлива и 
елегантна среда с нашата селекция от 
интериорни тапицерии, съвременни тъкани, 
технически мрежи, Alcantara, релефна кожа* 
или цветна кожа Nappa*.

* Допълнително оборудване
 Кожа и други материали: за детайли относно кожените тапицерии, 

моля, вижте в техническите характеристики, налични в точката на 
продажба или на уебсайта: www.peugeot.bg

1. Текстилна тапицерия „Renze“ от три материи (1)

2. Комбинирана тапицерия „Falgo“ от Мi-TEP
 в цвят Mistral/Текстил (2)

3. Комбинирана тапицерия „Fraxx Knit“ от Мi-TEP 
 в цвят Mistral/Alcantara (3)

4. Тапицерия от кожа Nappa в цвят Mistral (4)

5. Тапицерия от кожа Nappa в цвят Blue Naboo (5)

(1) Стандартно оборудване при версия Active Pack.

(2) Стандартно оборудване при версии Allure/Allure Pack и 
опционално при версия Active Pack.

(3) Стандартно оборудване при версия GT.

(4) Допълнително оборудване или не се предлага, в зависимост 
от версията.

(5) Допълнително оборудване при версии GT/GT Pack.
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Тасове 16’’ BERGEN(1) Алуминиеви джанти
16’’ AUCKLAND(2)

Алуминиеви джанти
17’’ CALGARY(3)

Алуминиеви джанти
17’’ HALONG(4)

Алуминиеви джанти
18’’ KAMAKURA(5)

Алуминиеви джанти
18’’ PORTLAND(6)

Зелен Vert Olivine(1)

Сив Gris Artense(2)

Червен Rouge Elixir(2) Бял Blanc Banquise(3)

Черен Perla Nera(2) Бял Blanc Nacré(2)

Син Bleu Vertigo(2)

ЗАДАЙТЕ ТОНА
Изберете от палитра, съставена от
седем първокласни цвята.

(1) Стандартен цвят

(2) Допълнително оборудване

(3) Допълнително оборудване, не се предлага при версии GT/GT Pack

В ХАРМОНИЯ
Вашият нов PEUGEOT 308 е оборудван с 
алуминиеви тасове и джанти, налични в
размер 16, 17 или 18 инча, за повече
елегантност и индивидуалност.

(1) Налично за двигател PureTech 110 S&S BVM6 при версия Active Pack.

(2) Налично при версия Active Pack.

(3) Налично при версия Allure.

(4) Налично при версия Allure Pack.

(5) Налично при версия GT.

(6) Налично при версия GT Pack.



АКСЕСОАРИ
Практични, здрави, удобни...

Новият 308/308 HYBRID предлага широка гама 
аксесоари за оборудване и защита на вашия 
автомобил.

1. Стойка за велосипед на покрива

2. Облицовка на багажника

3. Преграда за куче

4. Покривна кутия

5. Странични щори

6. Задни щори

7. Демонтируем теглич
    (не се изискват инструменти за монтаж/демонтаж)
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1. Термос 

2. Дълбоководен часовник с 2 сменяеми каишки

3. Съвместно брандиран куфар за ръчен багаж C-Lite Samsonite  

4. Яке 

5. Анорак 

6. 3D аксесоар за подреждане (Държач за телефон и картодържател)

7. 3D аксесоар за подреждане (Държач за чаши)
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НОВАТА КОЛЕКЦИЯ
308 LIFESTYLE
Разгледайте колекцията от лайфстайл продукти, 
вдъхновени от света на новия 308.

Пълната колекция е налична в онлайн магазина:
https://webstore.sfa.bg/category/lifestyle.
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