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Fullskalig premiär: Nya Peugeot 308 - på
teknologisk offensiv
Smygpremiären är redan avklarad. Nu är det dags för den fullskaliga
premiären av nya Peugeot 308. Peugeots uppgraderade storsäljare kommer
med nya motorer, innovativa förarhjälpmedel och teknik i framkant. Här är ny
information och massor av nya bilder.
Peugeot 308 har sålts i över 760 000 exemplar sedan den globala
lanseringen i slutet av 2013 och har blivit överöst av hyllningar av såväl
kunder som motorjournalister. Bland annat vann Peugeot 308 det
prestigefyllda priset Årets Bil 2014. Nu är det dags för ett nytt kapitel i sagan
om Peugeots bästsäljare.
En mer energisk profil
Nya Peugeot 308 erbjuds, i såväl femdörrars- som kombiversionen SW, med
sex olika utrustningsnivåer: Access, Active, Allure, GT Line, GT och GTi. Den
vertikala grillen, med Peugeots välkända lejon centrerat, är framträdande och
bilens profil utstrålar elegans, dynamik och ger ett välproportionerat intryck.
LED-ljussignaturerna i strålkastarna fram och de karakteristiska kloinspirerade ljusen bak väcker uppmärksamhet redan på avstånd.
Färgmässigt erbjuder nya Peugeot 308 hela 10 olika alternativ, bland annat
den nya färgen Beige Pyrite. Nya Peugeot 308 GTi erbjuds dessutom med den
exklusiva Coupe Franche-lacken som kombinerar Blå Magnetic och Svart
Perla Nera.
En elegant och stilren cockpit
Peugeot fortsätter att satsa på eleganta, stilrena och högteknologiska
interiörer. I nya Peugeot 308 finns den hyllade Peugeot i-Cockpit, som
utvecklat sina redan välkända styrkor:

- En behaglig körställning tack vare den kompakta ratten och den
genomtänkta head up-instrumentpanelen.
- En ny väldesignad 8-stegad växelväljare.
- En kapacativ pekskärm med smidig tillgång till ofta använda funktioner som
aircondition, 3D-navigation och Mirror Screen.
- Högklassiga material.
Välutrustad med förarhjälpmedel
Nya Peugeot 308 är utrustad med samma förarhjälpmedel som nya Peugeot
3008, framröstad till Årets Bil 2017, vilket innebär att den erbjuder::
- Active Safety Brake och Avståndsvarnare.
- Filhållningsassistent.
- Trötthetsvarnare.
- Automatisk omkoppling till helljus.
- Avkänning av hastighetsbegränsning.
- Adaptiv farthållare med Stop-funktion (automatiska växellådor, sänkning till
30 km/h på manuella växellådor).
- Aktiv dödavinkelvarnare.
- Visio Park 360 och Parkeringsassistent för säker stadskörning.

Nya motorer –fokus på prestanda och minskad bränsleförbrukning
Peugeot ligger i framkant i arbetet med den nya Euro 6.c-standarden och
lanserar därför ett nytt system för att minska kväveoxider (NOx)med hjälp av
en ny generation SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction), med
uppgraderad katalysator och partikelfilter.
Nya Peugeot 308 presenteras också med ett antal nyheter på motorsidan som
går hand i hand med Peugeots fokus på minskad bränslekonsumtion och
reducering av utsläpp men också på körglädje och prestanda:
- Den nya generationens PureTech 130 hk-bensinmotor erbjuder både högre
prestanda och bättre bränsleeffektivitet, tack vare ett nytt bensinpartikelfilter
och optimerade komponenter. Tillsammans med PureTech 130 hkbensinmotorn erbjuds också en ny 6-växlad manuell växellåda - som
utvecklats med hjälp av digitala simulationer för att maximera antalet
användartester.

- Nya Peugeot 308 är den första bilen från PSA som erbjuds med en ny
BlueHDI 130 hk-dieselmotor. Den fyrcylindriga motorn är digitalt designad
och PSA har registerat 200 nya patent direkt kopplade till motorn. Motorn är
utrustad med den senaste generationens SCR-teknik och ses som en viktig
del av Peugeots arbete med Euro 6.c-standarden.
- En ny 8-stegad automatväxellåda erbjuds exklusivt för nya Peugeot 308 GT,
tillsammans med BlueHDi 180 S&S dieselmotorn. Växellådan är utvecklad av
de japanska specialisterna Aisin och minskar bränsleförbrukningen med upp
till 7 procent jämfört med den 6-stegade automatväxellådan. Dessutom är
den 8-stegade automatväxellådan en garant för en smidig och komfortabel
körupplevelse.
Nya Peugeot 308, femdörrars och SW, produceras i Souchaux. Lansering i
Sverige är beräknad till hösten.

Peugeot är det enda bilmärket som erbjuder en samlad mobilitetslösning med
person- och transportbilar, scooters, cyklar och en lång rad tjänster. Verksamma i
nästan 160 länder med 10 000 återförsäljare och verkstäder har märket stor
spridning över hela världen. Efter drygt 200 år av stark närvaro på marknaden är
Peugeot genomsyrat av inspiration och framgång. Försäljningen ökar stadigt i
hela världen, modellprogrammet är det yngsta någonsin (2,6 år i snitt) och
Peugeot leder hållbarhetsutvecklingen med ett genomsnittligt koldioxidutsläpp
på 106,9 g/km. Hög kvalitet i såväl produkter som service, förfinad design och
omsorg och en unik körupplevelse bidrar till den bilglädje varje Peugeot
förmedlar. Nya Peugeot 3008 SUV fick den prestigefulla utmärkelsen« Årets Bil
2017».
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