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4989*
לתיאום נסיעת מבחן

נתוני צריכת דלקדגם
)ליטרים ל-100 ק“מ*(

דרגת
זיהום

1.2L אוט� ACTIVE 3084.46בין עירוני6.5עירוני
1.2L אוט� ACTIVE SW 3084.46בין עירוני6.5עירוני
1.2L אוט� PREMIUM 308הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס“ט 4.35.2009בין עירוני5.9עירוני**

CE/715/2007 נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה, תקן*

1 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 זיהום מזערי15 זיהום מרבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

רמת האבזור הבטיחותידגםקוד דגם
961.2L אוט� ACTIVE 3081
971.2L אוט� ACTIVE SW 3086
471.2L אוט� PREMIUM 3086
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המידע והנתונים המופיעים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת 
המקור הלועזי לדפוס. ייתכנו הבדלים בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט 
והן מבחינת האביזרים הנלווים. כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. אין בפרסום 
המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות 
 המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום.

כל התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

רמת 
בטיחות 
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רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי

PEUGEOT 308



1.2L1.2L

5SW דלתות

מנוע
1199נפח מנוע

3מספר בוכנות
12מספר שסתומים

130/5500הספק מירבי )סל״ד / כ״ס(
23.4/1750מומנט מירבי )סל״ד / קג"מ(

THP Turbo High Pressure∞

STOP & START מערכת∞

תיבת הילוכים
AISIN אוטומטית עם 6 הילוכים קדמיים∞

היגוי
∞∞הגה כוח משתנה בהתאם למהירות הנסיעה והמאמץ המופעל על ההגה

10.411.2קוטר סיבוב בין מדרכות )במטרים( 
∞∞ESP — מערכת אלקטרונית לבקרת יציבות

מתלים
∞∞לפנים� גלגלים נפרדים דמויי מק-פרסון, קפיצים לולייניים, בולמי זעזועים טלסקופים 

∞∞מאחור� מוט פיתול, בולמי זעזועים טלסקופיים

בלמים
∞∞דיסקים מאווררים בבלמים קדמיים

∞∞דיסקים בבלמים אחוריים

∞∞ABS — מערכת למניעת נעילת הגלגלים

∞∞EBA — מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום

∞∞EBD — מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

מידות )מ'(
4.2534.585אורך כללי
1.8041.804רוחב כללי
1.4571.471גובה כללי

2.6202.730מרחק בין סרנים

1.2L1.2L

5SW דלתות

משקל )ק״ג(
CEE ,1,1501,200משקל עצמי מינימום

1,7701,855משקל כללי מורשה

נפח )ל׳(
5353מיכל דלק

470599תא מטען )מושבים אחוריים במצב רגיל( 

1,3091,613תא מטען )מושבים אחוריים במצב מקופל(

ביצועים )לפי נתוני היצרן לנהג יחיד(
200198מהירות מירבית בקמ״ש

9.810.1תאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש )בשניות( 

31.132.3תאוצה מ-0 ל-1000 מטר )בשניות(

4 צמיגים רדיאלים
Active205/55 R16

Premium225/45 R17

תצרוכת דלק )ק״מ לליטר(
15.4במסלול נסיעה עירוני

22.7במסלול נסיעה בינעירוני

19.2במסלול נסיעה משולב עירוני-בינעירוני

נתוני תצרוכת הדלק המופיעים בפרסום זה הינם כפי שהתקבלו מן היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה לפי התקן האירופי.
CE/715/2007 תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מן האמור בפרסום זה

מפרט טכני



פנסים ראשיים ״Full Led  Technology״

גג זכוכית פנורמי שקוף עם וילון נסגר

גימור פנימי וחיצוני
צבע מטאלי )ללא תוספת תשלום(

מראות וידיות בצבע הרכב

חישוקי סגסוגת קלה "16
ספויילר אחורי

גלגל הגה ספורטיבי בריפוד עור
תאורת תקרה עם השהייה לכיבוי הדרגתי 

תאורה קדמית לקריאת מסמכים ותאורה אחורית 
תאורה בתא המטען

מושב נהג והנוסע עם כיוונון גובה
מושב הנהג עם כיוונון מותניים

משענות ראש מלפנים עם כיוונון גובה
3 משענת ראש מאחור, 2 עם כיוונון גובה 

משענות יד עם תא איחסון בין המושבים הקדמים  
כיסי איחסון בגב משענות המושבים הקדמיים

גב מושב אחורי מתקפל 2/3 : 1/3
קונסולה מרכזית מאורכת עם תא אחסון  ותושבות לכוסות  

תא איחסון לאביזרים תחת רצפת תא המטען

)Active -בנוסף ל( Premium תוספות לרמת גימור
בטיחות

בלם יד חשמלי אוטומטי
חיישני חנייה קדמיים ואחוריים הכוללים תצוגה גרפית

 " Full Led Technology " פנסים ראשיים

נוחות ושימושיות
Keyless לפתיחת דלתות והנעה ללא מפתח

שקע 12V להפעלת אביזרים בתא המטען
מערכת Mobileye )התקנה מקומית(

גימור פנימי וחיצוני
"CIELO" גג זכוכית פנורמי עם וילון חשמלי  

חישוקי סגסוגת קלה "17
חבילת יופי הכוללת פסי גימור כרום סביב החלונות ובגריל קדמי

מושבים בעיצוב ספורטיבי

SW

בטיחות
6 כריות אוויר: קדמיות לנהג ולנוסע, צידיות לנהג ולנוסע, כריות וילון 
לשני הצדדים לאורך התיקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור

ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי
נורית התראה וזמזם לאי סגירת החגורת בטיחות

של הנהג ושל הנוסע הקדמי
עגינות ISOFIX לסגירה בטיחותית של כיסא התינוק 

ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
ABS - מערכת למניעת נעילת הגלגלים

EBA  - מערכת לתיגבור בלימה בשעת בחירום
ASR - מערכת לבקרת משיכה

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה
TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

מערכת Mobileye )דגם SW בלבד. התקנה מקומית(

נהיגה
מחשב דרך

בקרת שיוט ומערכת להגבלת מהירות הנסיעה
חיישני חנייה אחוריים הכוללים תצוגה גרפית

מראה פנימית מתכהה נגד סנוור )אלקטרוכרומטית(
חיישן גשם להפעלה אוט‘ של מגבים קדמיים

הדלקה אוט‘ של אורות מעבר בהתאם לעוצמת האור 
פנסי ערפל קדמיים

LED תאורת יום
Follow Me Home ‘מערכת תאורה אוט

Cornering Light פנסים עם פונקציית הארה בפנייה
מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית

נוחות ושימושיות
מזגן אוויר מקורי עם בקרת אקלים דיגיטלית נפרדת לנהג ולנוסע,

הכולל בקרת זרימה ומסנן אבק וחלקיקים 
תא כפפות מקורר למשקאות ולמזון

מסך מגע מרכזי "9.7 עם שליטה מההגה
BLUETOOTH דיבורית

שקע AUX + USB לחיבור אביזרי שמע למערכת המקורית
שקע 12V להפעלת אביזרים

הפעלה חשמלית רציפה ל-4 חלונות עם מנגנון נגד תפיסת אצבעות
הרמה אוטמטית של החלונות בלחיצה ארוכה על כפתור השלט 

מגב אחורי בהפעלה אוט' מתוזמנת עם המגבים הקדמיים
גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק

Active רמת גימור
אבזור



בחר את הצבע שלך

 Red Ultimate | F3M5 | אדום

Gris Aluminium | ZRM0 | כסף מטאלי

Gris Hurricane | 9GP0 | אפור כהה

Blanc Banquise | WPP0 | לבן

Bleu Encre | KUM0 | כחול

Gris Artense | F4M0 | אפור פלדה

Noir Perla | 9VM0 | שחור


