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Colar etiqueta de identificação da Concessionária.Todos os veículos Peugeot estão de acordo com o PROCONVE, 
Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores.

Este catálogo tem validade limitada, sendo suas informações e descrições meramente 
ilustrativas. Antes de adquirir seu veículo, confirme com a sua concessionária Peugeot 
a validade dessas informações. A Peugeot do Brasil reserva-se o direito de, a qualquer 
momento, sem aviso e/ou comunicação, modificar e/ou cancelar este catálogo no todo  
ou em parte, por motivos técnicos e/ou comerciais, eliminando, cancelando e/ou 
substituindo produtos e respectivas características. V1.12 - Impresso em janeiro de 2012.
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DINAMISMO 
COM ESTILO
Com novas linhas, que realçam suas formas de maneira clara, 
o Peugeot 308 integra os últimos códigos de estilo da Marca.
Moderno, com detalhes tecnológicos impactantes e frente 
felina característica da Marca Peugeot, os acabamentos 
cromados vêm reforçar sua natural elegância, além das laterais 
que prolongam o dinamismo e realçam a superfície de linhas 
puras do Peugeot 308.
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MODERNO, FELINO 
E ESPORTIVO
As linhas sutis e a ampla entrada de ar frontal ressaltam 
os detalhes cromados. Os faróis elípticos acentuam 
o estilo felino, que em conjunto com as luzes diurnas 
de LED posicionam o Peugeot 308 como um veículo  
de espírito moderno e esportivo.
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O painel de alta qualidade, agradável à vista e ao toque por causa 
da utilização de materiais soft touch como o ‘’slush’’, proporciona 
uma sensação de espaço para o condutor e o acompanhante 
sem interferir na visibilidade. Desenhado em curvas, com 
encaixes perfeitos e acabamentos nobres, integra a tela colorida 
multifunções de 7’’ que se encaixa na parte superior do painel 
central. A qualidade dos materiais e sua consistência contribuem 
para o conforto acústico interno. As cores dos tecidos  
e dos materiais proporcionam um ambiente de perfeita harmonia.

Posto de condução
O painel de instrumentos, digno de veículos de segmentos 
superiores, oferece acabamentos cromados seja no painel  
de fundo preto ou branco. O volante revestido de couro  
de alta qualidade, juntamente com detalhes ergonômicos,  
deixa a condução mais prazerosa.

QUALIDADE NOS DETALHES
Ar-condicionado automático digital bi-zone
O ar-condicionado automático digital bi-zone regula 
independentemente a temperatura do lado do condutor e do 
acompanhante. Reforçando o conforto para todos os ocupantes, 
duas saídas de ar traseiras fazem com que a circulação  
térmica seja mais eficiente para os passageiros do banco de trás. 

Vida a bordo do Peugeot 308
A arquitetura do Peugeot 308 privilegia a habitabilidade e o espaço 
interior. Bancos envolventes mantêm firmes os ocupantes, com  
o espaço necessário para desfrutar a vida a bordo.  
Vários porta-objetos bem pensados permitem maximizar o espaço, 
dentre eles o porta-luvas refrigerado com capacidade superior 
a 10 litros. A inclinação do painel central favorece a ergonomia 
tanto do condutor como do passageiro dianteiro, com os comandos 
sempre à mão.
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LUMINOSIDADE INTERIOR
O novo Peugeot 308 permite que seus passageiros desfrutem de um interior extremamente luminoso graças ao teto 
panorâmico de vidro CIELO, que possui uma superfície de 0,83 m2, elevando a superfície envidraçada total do veículo 
a 4,86 m2. Uma cortina com acionamento elétrico permite regular a intensidade da luminosidade interior.
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COMPORTAMENTO 
DINÂMICO, ACÚSTICO 
E TÉRMICO
Como já é característico da marca, o Peugeot 308 desenvolve 
ao máximo todo o conjunto de suspensão, direção e freios 
para entregar um comportamento dinâmico de excelência,
know how da marca Peugeot.

Utilizando materiais antifricção e com a ajuda do para-brisa 
acústico, os ruídos aerodinâmicos, de motorização  
ou de rolamento são filtrados de maneira excepcional.

São no total 13 saídas de ar acopladas ao ar-condicionado 
automático digital bi-zone, que permitem chegar ao conforto 
térmico necessário para todos os ocupantes.
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MOTORIZAÇÃO
Uma gama de motores Flex e câmbios 
manual e automático estão disponíveis  
para uma condução de excelente conforto 
e performance.

O Novo Peugeot 308 traz ao mercado 
o novíssimo motor 1.6L 16V Flex (EC5) 
VVT, com a tecnologia FLEXSTART e 
performance otimizada, com maior 
potência, menor consumo e redução 
de poluentes. 

O novo motor 1.6L Flex VVT desenvolve 
uma potência de 122 cv a 5.800 rpm e um 
excelente torque máximo de 16,4 mkgf a 
4.000 rpm quando abastecido com álcool. 
Além da adoção do comando de válvula 
variável, que otimiza a performance e 
permite ganhar 80% do torque máximo 
a apenas 1.500 rpm, o motor EC5 vem 
equipado com a tecnologia FLEXSTART,  
que gerencia eletronicamente o aquecimento 
do combustível, eliminando o ‘’tanquinho’’  

de gasolina situado no compartimento  
do motor. Essa nova geração do motor 
Flex traz uma série de benefícios ao cliente, 
dentre eles uma melhor eficiência 
na partida e eficácia nas acelerações, 
comodidade e redução na emissão 
de poluentes. 

Desenvolvendo uma potência ainda maior, 
o Peugeot 308 também pode ser equipado 
com o motor 2.0L 16V Flex VVT, que 
desenvolve 151 cv a 6.000 rpm e incríveis  
22 mkgf de torque máximo a 4.000 rpm. 
As transmissões sofreram diferentes 
inovações de engenharia, que otimizaram 
as trocas, tornando-as mais suaves  
e melhorando a fluidez do veículo. 

O câmbio manual de 5 marchas pode ser 
acoplado tanto ao motor 1.6L Flex como  
ao motor 2.0L Flex. Na motorização 2.0L 
Flex, há a opção de uma caixa de câmbio 
automática sequencial.



• Fusce ante arcu, laoreet nec 
pellentesque eu, dictum 
ullamcorper urn.

• Florem ipsum dolor sit amet.

• Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Etiam sed euismod sapien. 
Fusce ante arcu, laoreet 
nec pellentesque eu, dictum 
ullamcorper urna.

• Proin rhoncus magna id quam 
venenatis et iaculis velit 

• Proin rhoncus magna id quam 
venenatis et iaculis velit 
tempor. Etiam magna sapien.

• Proin rhoncus magna id quam 
venenatis et iaculis velit tempor

• Fusce ante arcu, laoreet nec 
pellentesque eu, )dictum 
ullamcorper urna).

sem ABS

sem ESP com ABS

com ESP
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SEGURANÇA 
A estrutura do Peugeot 308 foi concebida para dissipar 
a energia de colisão em caso de choque e, para isso, 
foram empregados materiais de alta elasticidade de 
torção. Diferentes equipamentos fazem do Peugeot 
308 uma referência em segurança:

•  6 air bags (frontais, laterais e de cortina) oferecem 8 pontos  
de proteção a todos os ocupantes do veículo.

•  O controle eletrônico de estabilidade (ESP) atua em conjunto 
com o Controle de Tração (ASR) para garantir maior estabilidade 
e aderência em caso de perda de trajetória e tração.

•  O sistema de freios a disco ABS juntamente com o Repartidor 
Eletrônico de Frenagem (REF) e a Assistência de Frenagem 
de Urgência (AFU) garantem frenagem com maior precisão, 
redução do espaço de frenagem e mais equilíbrio das forças  
de frenagem sobre os eixos do veículo.

•  Luzes diurnas de LED acesas a todo momento, permitindo  
que o Peugeot 308 esteja sempre visível a condutores  
de outros veículos.

•  Faróis de neblina melhoram a visibilidade em situações 
adversas.

O mundo dentro do seu Peugeot

Através da tela colorida multifunções de 7’’, o mundo estará dentro 
do seu Peugeot. Com a função GPS, o navegador WIP NAV guiará 
você até o seu destino final, através da representação gráfica  
do mapa na tela e de comandos de voz. Na tela multifunções,  
o condutor poderá visualizar todas as informações do rádio/CD WIP 
SOUND, do set list do seu MP3 Player através das conexões WIP 
PLUG (USB/iPod/AUX), ou dos contatos de sua agenda do celular, 
através da conexão WIP BLUETOOTH.

A conexão Bluetooth permite ainda ouvir as músicas do seu celular 
diretamente nos 6 alto-falantes do Peugeot 308, através da função 
audiostreaming, sem necessidade de cabo. A função sensor  
de estacionamento também é indicada na tela multifunções,  
por meio de uma representação gráfica de proximidade do obstáculo 
e também por aviso sonoro. Além de um conjunto completo  
de funcionalidade, a tela de multifunções possui ajuste eletrônico  
de inclinação para melhor se ajustar à visibilidade do condutor  
e pode ser totalmente rebatida, ficando perfeitamente integrada  
ao painel central.

WORLD IN PEUGEOT 



GAMA COMERCIAL
São 3 níveis de equipamentos que buscam oferecer ao cliente mais opções de escolha e apresentam possibilidades 
de explorar ao máximo tudo o que o Peugeot 308 tem a oferecer. O Peugeot 308 se posiciona como uma referência 
no segmento, oferecendo equipamentos exclusivos e uma gama bastante equipada.

CORES

METáLICAS

SóLIDA

2.608926 742

4.276

DIMENSÕES (mm)

Izalco 16’’ Stromboli 17’’

RODAS

Cinza Alumínio Preto Perla Nera Cinza Grafito

Vermelho LucCinza Cendré Branco Banquise

Cinza Moondust Azul Bourrasque Cinza Manitoba

1.526

1.815

2.038

1.
49

8

ACTIVE 

SEGURANCA
- Air bag duplo frontal
- Freios ABS com REF e AFU
CONFORTO
-  Ar-condicionado
-  Banco do motorista com  

regulagem de altura
-  Coluna de direção com regulagem  

de altura e profundidade
-  Computador de bordo
-  Para-brisa acústico
-  Retrovisores elétricos
-  Travamento das portas, do porta-malas  

e fechamento dos vidros pelo 
telecomando da chave

-  Vidros dianteiros e traseiros elétricos com 
sistema one-touch e antiesmagamento

MULTIMÍDIA
-  WIP SOUND Rádio CD MP3 Player
-  Comando do rádio na coluna de direção
ESTÉTICA
-  Rodas de liga 16’’
-  Retrovisores e maçanetas  

na cor da carroceria
-  Volante revestido em couro

ALLURE

Active +:
SEGURANÇA
-  Faróis de neblina
CONFORTO
-  Ar-condicionado automático digital bi-zone  

com saídas de ar traseiras
-  Acendimento automático dos faróis
-  Limpador de para-brisa automático  

com sensor de chuva e indexado à velocidade
-  Iluminação ‘’lead me to the car’’
-  Iluminação ‘’follow me home’’
-  Retrovisor interno eletrocrômico
-  Apoios de braço individuais  

nos bancos dianteiros
-  Regulador de velocidade e Limitador  

de velocidade (versão 2.0L)
MULTIMÍDIA
-  WIP PLUG - conexão USB/iPod e entrada AUX
-  WIP BLUETOOTH - conexão bluetooth para 

celular e audiostreaming
ESTÉTICA
-  Rodas de liga 16’’ (versão 1.6L)
-  Rodas de liga 17’’ (versão 2.0L)
OPCIONAIS
-  Teto panorâmico CIELO

FELINE

Allure +:
SEGURANÇA
-  Air bags laterais
-  Air bags de cortina
-  Controle de estabilidade - ESP
-  Controle de tração - ASR
-  Alarme
-  Luzes diurnas de LED
-  Sensor de estacionamento traseiro
CONFORTO
-  Retrovisores externos  

rebatíveis eletricamente
-  Teto panorâmico CIELO
ESTÉTICA
-  Rodas de liga 17’’
-  Pedais em alumínio
-  Soleira de porta cromada
OPCIONAIS
-  WIP NAV: GPS integrado ao painel,  

com tela colorida multifunções de 7’’, 
rebatível eletricamente
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BENEFÍCIOS PEUGEOT 
A Peugeot não faz só automóveis. Faz tecnologia, conforto, segurança, beleza, prazer. 
Enfim, a Peugeot faz emoção. Ao adquirir um veículo Peugeot 0km, o cliente pode contar 
com vários benefícios e serviços especiais que só a Peugeot pode oferecer.

REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT
Mais de 160 concessionárias equipadas e com profissionais treinados pela própria fábrica. A Rede 
de Concessionárias Peugeot oferece assistência técnica com agilidade e qualidade, além da garantia 
de peças e acessórios originais Peugeot. Conheça em detalhes todos os produtos.

CAEP – CENTRAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PEUGEOT
Através da CAEP, a Peugeot reafirma seu compromisso de qualidade e assistência ao cliente.
Ligue 0800 703 2424, de segunda a sexta, das 8h às 20h. www.peugeot.com.br.

*Condicionado ao cumprimento do Plano de Manutenção e informações 
contidas no Caderno de Manutenção e Garantia do Peugeot 308.

FÁBRICA NO BRASIL 
A fábrica brasileira foi 
inaugurada em 2001 e produz 
automóveis e motores
seguindo os mais exigentes 
padrões de qualidade e respeito 
ao meio ambiente. A unidade 
industrial atende à demanda do 
mercado nacional e também 
exporta os produtos “Made in 
Brazil” para diversos países.

PEUGEOT ASSISTANCE
Oferece uma assistência 
completa, 24 horas por dia, 
durante o período de garantia 
de seu veículo Peugeot 0km. 
Conta com uma série de 
serviços personalizados criados 
com o propósito de evitar 
todo e qualquer inconveniente 
causado pela imobilização  
de um veículo Peugeot em caso  
de uma possível pane.

BANCO PEUGEOT 
Oferece excelentes soluções 
de financiamento e seguros 
para você comprar e manter 
o seu veículo Peugeot com 
total segurança. Consulte o 
Banco Peugeot e veja todas 
as vantagens para você e seu 
veículo. Com o Banco Peugeot, 
é muito mais simples. Trabalho 
mesmo, só para escolher o 
veículo dos seus sonhos em uma 
das concessionárias Peugeot.

LEASING PEUGEOT 
O Leasing Peugeot é mais 
uma opção para a realização 
do sonho de adquirir um novo 
veículo. Consulte também 
essa modalidade.


