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DE NIEUWE PEUGEOT 308 SW:
HET NIEUWE GEZICHT VAN PEUGEOT.
PEUGEOT presenteert de nieuwe PEUGEOT 308 SW. Het model
combineert een expressieve stijl met een sportief profiel en een
geraffineerd vormgegeven achterzijde. De nieuwe 308 SW is
efficiënt en ultramodern, zonder afbreuk te doen aan de essentie
en de verwachtingen van klanten in het segment van de
compacte stationwagen.

De nieuwe PEUGEOT 308 SW is een echte blikvanger en biedt:
•
Veel ruimte voor passagiers dankzij de lengte van 4,64 meter
en wielbasis van 2,73 meter,
•
Een hoge mate van efficiëntie dankzij het aerodynamisch
geoptimaliseerde ontwerp met een Cx-waarde van 0,277 en een SCxwaarde van 0,618 m2, resulterend in een indrukwekkend lage CO₂uitstoot en brandstofconsumptie,
•
Tal van opbergvakken in
middenconsole die plaats biedt
inzittenden voorin,

het interieur en een grote
aan dagelijkse spullen van

•
Veel gebruiksgemak dankzij de in delen (40/20/40)
neerklapbare achterbank met bediening vanuit de bagageruimte,
bagageruimtevloer met twee hoogtestanden en automatisch te
openen en sluiten achterklep voor gemakkelijke toegang als de
bestuurder zijn handen vol heeft,
•
Riante bagageruimte van 608 liter tot maximaal 1.634 liter met
neergeklapte achterbank.
Net als de nieuwe PEUGEOT 308 is de nieuwe PEUGEOT 308 SW van
topklasse en voorzien van state-of-the-art technologie. Daarbij biedt
de nieuwe en verbeterde PEUGEOT i-Cockpit® een nieuwe ervaring
dankzij:
•
Het
nieuwe
compacte
stuurwiel,
bedieningselementen en stuurwielverwarming,

uitgerust

met

•
De driedimensionale digitale headset op ooghoogte met een
10-inch digitaal display,
•
De innovatieve 10-inch HD-touchscreen met het nieuwe,
intuïtieve infotainmentsysteem PEUGEOT i-Connect® Advanced met
de kenmerkende bediening en omgeving van een smartphone,
•
De nieuwe i-toggles ter vervanging van de fysieke knoppen
van de klimaatregeling, waarbij elke i-toggle-knop volledig
configureerbaar is en een snelkoppeling vormt naar een specifieke
functie op het centrale beeldscherm,
•

Connectiviteit
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met

vier

USB-C-aansluitingen,

draadloze

mirroring-functie en de mogelijkheid om twee telefoons tegelijk via Bluetooth te
verbinden.
Het Drive Assist 2.0-pakket van de nieuwe PEUGEOT 308 SW bevat de nieuwste generatie
semi-autonome rijhulpsystemen voor nog meer veiligheid. Het pakket bestaat uit een
Adaptive Cruise Control met Stop & Go-functie (in combinatie met automatische EAT8versnellingsbak), een waarschuwing voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook en drie
nieuwe functies die beschikbaar zijn op tweebaanswegen: semi-automatische
rijstrookwisseling, vroegtijdige snelheidsaanbeveling en aanpassing van de snelheid in
bochten.
De nieuwe PEUGEOT 308 SW is leverbaar met keuze uit meerdere motorvarianten, zoals
de plug-in hybrides HYbrid 225 e-EAT8 en HYbrid 180 e-EAT8, de benzineversies PureTech
110 S&S BVM6, PureTech 130 S&S BVM6 en PureTech 130 S&S EAT8 en de dieselversies
BlueHDi 130 S&S BVM6 en BlueHDi 130 S&S EAT8.
Markt en de klanten
De nieuwe PEUGEOT 308 SW is gericht op het C-segment voor stationwagens, een markt
waarin PEUGEOT al vele jaren grote successen beleeft. Hoewel dit segment rechtstreeks
wordt uitgedaagd door SUV’s, is het sinds 2010 constant gebleven, blijft de vraag hoog en
zijn de verkoopprognoses voor de komende jaren stabiel.

De doelgroep van stationwagens is zowel de jongste als de meest dynamische in het Csegment en is zeer gehecht aan deze carrosserievorm. Het merendeel van dit soort auto’s
wordt gekocht door actieve bestuurders, met of zonder kinderen, die hun auto intensief
gebruiken. Ze zijn zeer veeleisend en hebben veel verwachtingen op het gebied van stijl,
rijplezier en technologie, zonder afbreuk te doen aan het ruimte-aanbod.
De nieuwe PEUGEOT 308 SW voldoet aan alle behoeften van alle klantengroepen en biedt alle
eigenschappen om nieuwe klanten voor zich te winnen. De nieuwe PEUGEOT 308 SW is
gepositioneerd aan de top van het segment met een concept dat gebaseerd is op deze
hoofdthema’s: design, efficiëntie, technologie en modulariteit.
Intens
Bij de nieuwe PEUGEOT 308 SW was het de uitdaging om een auto te ontwikkelen die
karakter uitstraalt en verlangen opwekt en tegelijkertijd veel laadruimte biedt. Net als bij de
PEUGEOT 308 werd een sterk aflopende daklijn gerealiseerd en het oppervlak vergroot om de
achterzijde vorm te geven, zonder dat dit ten koste gaat van de binnenruimte.
De nieuwe PEUGEOT 308 SW heeft een sterke persoonlijkheid waarbij ‘vormt volgt functie’ als
uitgangspunt werd genomen. Het model is ontworpen om de aandacht te trekken en de
indruk van een praktische auto te wekken die bedoeld is om gemakkelijk spullen te vervoeren
en veel zitruimte te bieden. De wielbasis is 55 mm langer dan die van de PEUGEOT 308, wat
bijdraagt aan het krachtige silhouet en de ruimte achterin.
De achterzijde van de nieuwe PEUGEOT 308 SW volgt de karakteristieke vorm van de zijkant
in combinatie met een fraai diepte-effect. Dit creëert een bijzonder lichtspel waarmee de auto
visueel langer lijkt en qua uitstraling nog krachtiger voor de dag komt. Het ontwerp van de
raamomlijsting, dat sneller afloopt dan het dak, zorgt voor een variatie in het materiaal
(dikkere carrosseriekleur) die de nieuwe PEUGEOT 308 SW een bijzonder dynamisch silhouet
geeft in dit segment.
De achterzijde wordt ook gekenmerkt door de ultradunne LED-achterlichten van de PEUGEOT
308, maar zonder de zwarte strip. Hiermee wordt het carrosserieoppervlak van de achterklep
visueel vergroot en meer aandacht gevestigd op de grote bagageruimte. Net als bij PEUGEOT
308 is de achterzijde ook ontworpen om de luchtstroom te optimaliseren met het oog op
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aerodynamische prestaties. Extra opvallend is de skirt, die fungeert als aerodynamische
deflector door de luchtstroom langs de portieren te breken.
Aan de voorzijde draagt de nieuwe PEUGEOT 308 SW het nieuwe PEUGEOT logo in een grille
die daar volledig aan is gewijd. Zijn aanwezigheid wordt versterkt door het patroon van de
grille dat geleidelijk naar het logo toe convergeert. De radar voor de rijhulpsystemen heeft een
design- en technologische evolutie ondergaan en zit niet langer achter een afdekking, maar op
een prominente plaats in de grille. Tevens is de nummerplaat verplaatst naar de onderzijde
van de voorbumper.
De koplampen maken gebruik van LED-technologie bij alle uitrustingsniveaus. De koplampen
zijn sculpturaal en scherp gelijnd om de dynamische uitstraling en de identiteit van de nieuwe
PEUGEOT 308 SW te versterken. Ze worden optisch verlengd door de dagrijverlichting in de
vorm van slagtanden in de voorbumper. Deze lichtsignatuur sluit perfect aan op de huidige
PEUGEOT-stijl, die zowel overdag als 's nachts direct herkenbaar is.
Op de uitvoeringen GT en GT Pack zijn de Full LED-koplampen nog slanker en voorzien van
PEUGEOT Matrix LED-technologie voor meer efficiëntie en veiligheid in het dagelijkse verkeer.
Aan de achterzijde zijn de lichtunits voorzien van volledige LED-technologie in combinatie met
de kenmerkende klauwen. Die zorgen voor een moderne lichtsignatuur en herkenbaarheid.
De nieuwe PEUGEOT 308 SW zal verkrijgbaar zijn in 7 kleuren:
Bleu Avatar
Rouge Elixir
Blanc Perle nacré
Blanc Banquise
Gris Artense
Gris Platinium
Noir Perla Nera
PERFECTE PASVORM, natuurlijk goed ontworpen
De nieuwe PEUGEOT 308 SW is gebouwd op basis van een evolutie van het EMP2 (Efficient
Modular Platform) multi-energieplatform, waarop een breed scala aan versies kan worden
gebouwd. Vanaf de lancering zijn er twee plug-in hybride versies beschikbaar.
Het platform is opgebouwd uit nieuwe structurele elementen, voor steeds meer efficiëntie,
veiligheid, rijplezier en comfort.
In vergelijking met de sedan vergroot de nieuwe PEUGEOT 308 SW zijn wielbasis (+55 mm)
tot 2,732 m, met 129 mm knieruimte in rij 2 en om de kofferruimte te maximaliseren
De nieuwe PEUGEOT 308 SW evolueert tov zijn vorig model, langer, lager en eleganter:
•
de lengte is 4,64 m (+6 cm),
•
de spoorbreedte is identiek: 1.559 mm / 1.553 mm,
•
de voorruit kantelt en staat meer achteruit,
•
20mm lager, de hoogte is nu 1,44m.
Bij de nieuwe PEUGEOT 308 SW is de overhang achteraan met 21 cm toegenomen ten
opzichte van de PEUGEOT 308, waardoor het achterste deel van de auto perfect in balans
is met het ontwerp van de achterbumper en de diepte van de bagageruimte.
De afmetingen van de nieuwe PEUGEOT 308 SW sluiten perfect aan op de verwachtingen
van de klanten in dit segment. Het model biedt ook één van de grootste bagageruimte in
zijn klasse. Bij de versies met een verbrandingsmotor is de bagagevloer bovendien in
hoogte verstelbaar voor extra praktische bruikbaarheid en modulariteit.
Bij de versies met een verbrandingsmotor heeft de bagageruimte onder de hoedenplank
een volume van 608 liter met de bagagevloer in de laagste stand en extra opbergruimte
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onder de vloer achter de rugleuningen van de stoelen.
Om de PEUGEOT 308 SW nog praktischer te maken, is een in delen (40/20/40) neerklapbare
achterbank standaard. Het is tevens mogelijk om de achterbank eenvoudig neer te klappen
vanuit de bagageruimte met behulp van twee bedieningselementen. Deze modulaire
achterbank kan als volgt worden geconfigureerd, afhankelijk van wat de klant wenst:
•
alleen rechter rugleuning neergeklapt
•
de middelste rugleuning neergeklapt om veel opbergruimte voor bijvoorbeeld ski's te
bieden.
•
de linker en de middelste rugleuning neergeklapt
•
de rechter en de middelste rugleuning neergeklapt
•
Met alle rugleuningen neergeklapt bedraagt het beschikbare volume – bij de versies met
verbrandingsmotoren – 1.634 liter met de bagageruimtebodem in de onderste stand,
aangevuld met extra bergruimte onder het tapijt.
Met de bank neergeklapt kunnen voorwerpen worden vervoerd die langer zijn dan 1,85
meter. Voor optimaal gebruiksgemak is de bagageruimte uitgerust met een 12Vaansluiting aan de rechterzijde van de bagageruimte, LED-verlichting, twee opbergnetten
en tashaken.
De rolhoes van de bagageruimte kan gemakkelijk met één hand worden ontgrendeld door
de centrale handgreep omhoog te drukken, zodat deze gemakkelijk kan worden opgerold.
Bij de versies met een verbrandingsmotor kan de rolhoes onder de vloer worden
opgeborgen.
De achterklep heeft automatische bediening om de toegang te vergemakkelijken als de
gebruiker zijn handen vol heeft:
•
door met de voet een veegbeweging onder de bumper te maken
•
door op de knop op de afstandsbediening te drukken
•
door op de externe bediening van de achterklep te drukken
•
door op de drukknop op het dashboard te drukken
Een perfecte match: efficiënt
De nieuwe PEUGEOT 308 SW profiteert van aerodynamica op hoog niveau, met een Cxwaarde van 0,277 en een SCx-waarde van 0,618 m². De vormgeving van alle
carrosseriedelen
is
geoptimaliseerd
(bumpers,
zijpanelen
achter,
diffuser,
carrosseriestijlen, buitenspiegels, onderzijdebekleding, etc.). In dezelfde geest zorgt het
ontwerp van de wielen voor een betere aerodynamica en draagt het aanzienlijk bij tot de
prestaties. De winst bedraagt meer dan 2 gram CO₂ ten opzichte van de vorige versie.
De wielen van de nieuwe PEUGEOT 308 SW variëren van 16 tot 18 inch, met banden in de
klassen A en A+, voor meer comfort, zonder dat dit ten koste gaat van de eisen die het merk
stelt op het gebied van wegligging.
Efficiëntie
is
een
belangrijk
aandachtspunt
geweest
tijdens
het
gehele
ontwikkelingsproces. Het nieuwe platform zorgt voor een lager brandstofverbruik en
beperkt de CO₂-uitstoot.
Om de trillingen te verminderen, is de stijfheid van de carrosserie geoptimaliseerd door
structuurelementen aan elkaar te lijmen. Rijplezier zit meer dan ooit in het DNA van de
nieuwe PEUGEOT 308 SW, met een voorbeeldige wegligging, rijcomfort van topniveau,
hoogstaand rijplezier en een perfecte wendbaarheid in de stad met een draaicirkel van
slechts 10,68 meter (tussen de stoepranden).
Een perfecte match: een warme en comfortabele sfeer
De stoelen van de nieuwe PEUGEOT 308 SW zijn ontworpen met het oog op welzijn en om
de kwaliteit van de gebruikte materialen te benadrukken: gevlekte stof, een bekleding met
een technische netstructuur, Alcantara, reliëfleder en gekleurd nappaleder.
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Op de GT-versies zijn de stoelen voorzien van stiksels in de (groene) kleur adamiet, die ook
zijn te vinden op het dashboard, de portierpanelen en de schuimkussens op de
middenconsole.
Afhankelijk van de uitvoering zijn de stoelen voorzien van het AGR-label (Aktion für
Gesunder Rücken) en daarmee zowel de ergonomie als het verstelbereik belonen. Ze
kunnen ook worden uitgerust met een 10-voudig elektrisch verstelmechanisme met twee
geheugenstanden. De voorstoelen kunnen optioneel worden uitgerust met een
pneumatisch massagesysteem met acht kamers, verschillende programma's en
stoelverwarming.
Op het gebied van connectiviteit is de PEUGEOT 308 SW leverbaar met twee USB-Caansluitingen achteraan de middenconsole (standard vanaf het uitrustingsniveau Allure).
Er zijn ook technologische verbeteringen doorgevoerd bij de ruiten van de nieuwe
PEUGEOT 308 SW:
•
een volledig verwarmde voorruit
•
grotere ruitdikte aan de voor- en achterzijde
•
akoestisch gelamineerde voorportierruiten, afhankelijk van de uitvoering
•
een frameloze binnenspiegel vanaf de uitvoering Allure, inclusief cyaankleurige LED bij
de hybrideversies waarmee wordt aangegeven dat de auto in de emissievrije modus
rijdt
De airconditioning is volledig opnieuw ontworpen om het thermische comfort voor de
inzittenden te verbeteren. De passagiers op de achterbank hebben ventilatieopeningen
achteraan de middenconsole tot hun beschikking. Tevens is de nieuwe PEUGEOT 308 SW
uitgerust met het AQS (Air Quality System) dat de luchtkwaliteit in het
passagierscompartiment voortdurend controleert en zelf de recirculatiestand in werking
stelt als dat nodig is. Vanaf het GT-niveau wordt dit aangevuld met het Clean Cabinsysteem: een luchtbehandelingssysteem dat vervuilende gassen en deeltjes uitfiltert. De
luchtkwaliteit wordt weergegeven op het centrale touchscreen.
Techno spirit: de nieuwe PEUGEOT i-Cockpit®
De PEUGEOT i-Cockpit® maakt deel uit van het DNA van het merk. Bij elke
generatiewisseling wordt die geraffineerder en moderner. Deze nieuwe PEUGEOT 308 SW
markeert een evolutie op het gebied van ergonomie, kwaliteit, design en technologie met
zijn gloednieuwe infotainmentsysteem PEUGEOT i-Connect®.
Het nieuwe, compacte stuurwiel is uitgerust met sensoren die de grip van de bestuurder
op het stuurwiel detecteren tijdens het gebruik van de nieuwe rijhulpsystemen. Het
stuurwiel is ergonomisch en verwarmbaar (optioneel) en bevat alle bedieningselementen:
•
radio
•
media
•
telefoon
•
rijhulpsystemen
De digitale handset bevindt zich op ooghoogte en bevat een 10-inch digitaal display vanaf
de uitvoering Active Pack. In de GT is de handset driedimensionaal. De digitale handset kan
volledig worden gepersonaliseerd en biedt verschillende weergavemodi (TomTom
Connected Navigation, Radio/Media, Rijhulpsystemen, Energiestroom, enz.) die
rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel kunnen worden gewijzigd.
De vormgeving van het dashboard van de nieuwe PEUGEOT 308 SW is gebaseerd op een
‘high wind’-architectuur, waarbij de ventilatieroosters direct voor het hoofd van de
inzittenden zijn geplaatst. Deze positie is optimaal voor het comfort van bestuurder en
voorste passagier. De centrale 10-inch touchscreen (standaard) is iets lager geplaatst dan
het digitale instrumentenpaneel, waardoor het beter binnen handbereik van de bestuurder
ligt.
Vanaf het Allure-uitrustingsniveau beschikt de nieuwe PEUGEOT 308 SW over volledig
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configureerbare i-toggles die de fysieke knoppen van de airconditioning vervangen. Die
bevinden zich tegenover het centrale display, als een open boek, en bieden een unieke
vorm van esthetiek in dit segment. Elke i-toggle is een aanraakgevoelige sneltoets naar de
instellingen van de airconditioning, een telefooncontact, een radiozender, het starten van
een toepassing, of iets anders.
De PEUGEOT i-Cockpit® van de nieuwe PEUGEOT 308 SW behoudt het principe van het op
de bestuurder georiënteerde, centrale beeldscherm dat de rijergonomie optimaliseert.
Hetzelfde geldt voor de middenconsole. Eén van de doelstellingen bij het interieurdesign
was het realiseren van een evenwichtige ruimte tussen de inzittenden voorin.
Het ontwerp van de middenconsole weerspiegelt het ruimtebesparende effect van de
nieuwe compacte airco-unit. Het ontwerp brengt alle dynamische bedieningselementen
van de auto samen in een boog aan de bestuurderszijde:
•
een nieuwe compacte bediening om de standen te selecteren (achteruit, neutraal,
rijden) en twee knoppen (parkeren en handmatig) voor de automatische transmissie
met acht versnellingen,
•
de keuzeknop van de rijmodus om verschillende modi te selecteren (elektrisch, hybride,
eco, normaal en sport), afhankelijk van de motorvariant.
De boog van de middenconsole mondt uit in een speciale sleuf voor het draadloos opladen
van een telefoon. De rest van de console is volledig gericht op opbergruimte en praktische
bruikbaarheid:
•
twee bekerhouders met een grote diameter,
•
twee USB-C-aansluitingen (voor opladen en opladen/data-overdracht),
•
tal van opbergvakken met een maximale inhoud van 34 liter,
•
een armsteun.
Het interieurdesign van de nieuwe PEUGEOT 308 SW benadrukt de diversiteit en rijkdom
van de gebruikte materialen. De LED-ambianceverlichting (keuze uit acht kleuren) zit
verborgen achter het centrale beeldscherm en straalt over het hoofdsierdeel tot aan de
portierpanelen die, afhankelijk van het uitrustingsniveau, zijn uitgevoerd in schuim, stof,
Alcantara® of geperst aluminium.
Techno spirit: PEUGEOT i-Connect® en i-Connect® Advanced
Het nieuwe infotainmentsysteem biedt alle inzittenden het beste bieden uit de wereld van
de smartphones en het beste uit de wereld van de auto’s. Het systeem is ergonomisch en
werkt naadloos en kan elke bestuurder (tot acht profielen) zijn eigen weergave-, sfeer- en
instellingsvoorkeuren definiëren en opslaan. De mirroring-functie is nu draadloos en het is
mogelijk om twee telefoons tegelijkertijd via Bluetooth met het systeem te verbinden.
De centrale 10-inch HD-touchscreen is eenvoudig aan te passen, biedt meerdere vensters
met widgets of snelkoppelingen, is zeer eenvoudig te gebruiken en reageert als een tablet.
Het is gemakkelijk om door de verschillende menu’s te swipen, van links naar rechts,
omhoog en omlaag voor meldingen of met een tik met drie vingers om de applicatiewand
te openen. Je kunt ook snel en eenvoudig terugkeren naar de hoofdpagina door op de
aanraakgevoelige ‘Home’-knop te drukken, net als bij een smartphone.
Bovenaan het beeldscherm toont de permanente banner informatie over de
buitentemperatuur,
de
airconditioning,
de
positie
in
de
widgetpagina’s,
connectiviteitsgegevens, meldingen en de tijd. De hightech beleving is compleet met het
infotainmentsysteem PEUGEOT i-Connect® Advanced met geïntegreerde TomTom
Connected navigatie. Voor een optimale leesbaarheid wordt de navigatiekaart full-screen
weergegeven op het 10-inch scherm en ‘over the air’ geüpdatet.
Het ‘OK PEUGEOT’-commando draagt bij aan de veiligheid en het gebruiksgemak door met
behulp van spraakherkenning alle infotainmentfuncties te bedienen. Om te helpen bij het
juiste gebruik en om eventuele vragen te beantwoorden, integreert het systeem
boorddocumentatie en handleidingen.
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Het indrukwekkende FOCAL® Premium Hi-Fi audiosysteem van de nieuwe PEUGEOT 308
SW is ontwikkeld in samenwerking met de Franse audiospecialist Focal en het resultaat
van ruim drie jaar samenwerking. Het FOCAL® Premium Hi-Fi systeem bestaat uit tien
luidsprekers met exclusieve en gepatenteerde technologie:
•
4 TNF aluminium inverted dome-tweeters
•
4 woofers/mediums met polyglaskegel en 165 mm TMD (Tuned Mass Damper)ophanging
•
1 Polyglass middenkanaal
•
1 Power Flower™ ovoïde subwoofer met driedubbele spoel
Het systeem is gekoppeld aan een nieuwe twaalfweg 690W versterker (boosted class Dtechnologie) en aangevuld met ARKAMYS digitale geluidsverwerking. De teams van
PEUGEOT en Focal werkten intensief samen om alle luidspreker op de ideale positie te
plaatsen om een sensationele geluidservaring te bieden. In de auto is het geluid uiterst
helder in combinatie met diepe en krachtige bastonen.
Techno spirit: rijhulpsystemen
De nieuwste generatie rijhulpsystemen van de nieuwe PEUGEOT 308 SW
vertegenwoordigen het beste van PEUGEOT. Een verdere stap in de richting van semiautonoom rijden wordt gezet met het Drive Assist 2.0-pakket (vanaf eind dit jaar leverbaar).
Dit bestaat niet alleen uit Adaptive Cruise Control met Stop & Go (automatische EAT8versnellingsbak) en Lane Keeping Assist, maar voegt ook drie nieuwe functies toe voor
rijden op tweebaanswegen:
•
Met de semi-automatische rijstrookwisseling kan de auto het voorliggende voertuig
inhalen en terug te keren naar zijn rijstrook. Dit systeem is beschikbaar tussen
snelheden van 70 km/u tot 180 km/u.
•
De geanticipeerde snelheidsaanbeveling verwittigt de bestuurder om de snelheid aan
te passen (versnellen of vertragen) op basis van de geldende snelheidslimieten.
•
Bij de gereden snelheid wordt rekening gehouden met bochten. Afhankelijk van de
scherpte van de bocht wordt de snelheid automatisch aangepast. Dit systeem fungeert
bij snelheden tot 180 km/u.
Afhankelijk van de uitvoering wordt de PEUGEOT 308 SW geleverd met voorzieningen die
veelal alleen in hogere segmenten te vinden zijn:
•
Automatisch bedienbare achterklep
•
Dodehoekbewaking op grote afstand (75 meter)
•
Waarschuwing voor achteropkomend verkeer (waarschuwt tijdens het achteruitrijden
voor gevaarlijke obstakels)
•
Nieuwe 180° HD-achteruitkijkcamera met geïntegreerde reinigingssproeier
•
360° parkeerhulp met vier camera’s (voor, achter en opzij)
•
Handsfree start/toegang
•
Volledig ontdooibare verwarmde voorruit en verwarmbaar stuurwiel
•
E-call+ noodoproep met passagiersinformatie en rijbaanbegeleiding
•
Spiegelverstelling bij het inschakelen van de achteruitversnelling
Afhankelijk van de uitvoering is de PEUGEOT 308 SW ook uitgerust met:
•
Adaptive Cruise Control met Stop & Go-functie (bij uitvoeringen met automatische
EAT8-versnellingsbak) met instelbare tussenafstand tot voorliggende voertuigen
•
Adaptive Cruise Control met 30 km/u-functie in uitvoeringen met handgeschakelde
versnellingsbak, met instelbare tussenafstand tot voorliggende voertuigen
•
Automatische noodstopfunctie (detecteert voetgangers en fietsers, dag en nacht, in
een snelheidsbereik van 7 km/u tot 140 km/u, afhankelijk van de versie) met
botswaarschuwing
•
Actieve waarschuwing bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook met rijstrookcorrectie
•
Driver Attention Alert, monitort alertheid van de bestuurder tijdens lange ritten en bij
snelheden van meer dan 65 km/u door de microbewegingen van het stuurwiel te
analyseren
•
Automatisch inschakelen van grootlicht
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•
•
•
•

Uitgebreide
herkenning
van
verkeerstekens
inhaalverbod, einde inhaalverbod, enz.)
Schuifdak met afdekscherm
Perimeter-, volumetrisch- en blokkeringsalarm
Elektrische parkeerrem op alle versies

(stopbord,

eenrichtingsverkeer,

Een perfecte match, de motoren
‘The Power of Choice’ waar PEUGEOT voor staat, komt onder meer tot uiting in de twee
plug-in hybridevarianten van de nieuwe PEUGEOT 308 SW:
•

HYbrid 225 e-EAT8 / tweewielaandrijving / combinatie van een (132 kW) 180 pk sterke
PureTech benzinemotor en een 81 kW sterke elektromotor in combinatie met de eEAT8-versnellingsbak / CO₂-uitstoot vanaf 26 g/km en maximaal 59 km volledig
elektrische actieradius (volgens WLTP, onder voorbehoud).

•

HYbrid 180 e-EAT8 / tweewielaandrijving / combinatie van een (110 kW) 150 pk sterke
PureTech benzinemotor en een 81 kW sterke elektromotor in combinatie met de e-EAT8
versnellingsbak / CO₂-uitstoot vanaf 25 g/km maximaal 60 km volledig elektrische
actieradius (volgens WLTP, onder voorbehoud).

De lithium-ion batterij heeft een capaciteit van 12,4 kWh en een vermogen van 102 kW. Er
zijn twee soorten boordladers beschikbaar die voldoen aan alle gebruikstoepassingen en
laadoplossingen van de klant. Een 3,7 kW 1-fase boordlader is standaard, terwijl een 7,4
kW boordlader optioneel is.
De laadtijden zijn als volgt (bij benadering):
•
Via een 7,4 kW Wallbox (32 A): een volledige lading in 1 uur 55 minuten met de 7,4 kW
boordlader.
•
Via een versterkt stopcontact (16 A): een volledige lading in 3 uur 50 minuten met de 3,7
kW boordlader.
•
Via een standaard stopcontact (8 A): een volledige lading in 7,05 uur met de 3,7 kW
boordlader.
De nieuwe PEUGEOT 308 SW is verkrijgbaar met de keuze uit diverse
verbrandingsmotoren, die een CO₂-emissie hebben van minimaal 115 g/km. De motoren
voldoen aan de meest recente Euro 6-emissienormen, momenteel goedgekeurd volgens
het WLTP-protocol (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures).
Er zijn 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotoren:
•
PureTech 110 S&S BVM6
•
PureTech 130 S&S BVM6
•
PureTech 130 S&S EAT8
Er zijn 1,5-liter viercilinder dieselmotoren:
•
BlueHDi 130 S&S BVM6
•
BlueHDi 130 S&S EAT8
TCO (Total cost of ownership)
Het doel van PEUGEOT was om een gunstige TCO te realiseren, waarbij rekening wordt
gehouden met alle kosten buiten de louter financiële kosten. Alle volgende factoren
moeten in aanmerking worden genomen:
•
een betere restwaarde bij doorverkoop op de tweedehandsmarkt
•
een breed scala aan financiële ondersteuning (milieupremies, overige premies,
registratierechten, steun voor bedrijven, verzekeringen en belastingaftrek)
•
onderhoudskosten die identiek zijn aan die van een dieselmotor (over 36 maanden en
90.000 km)
•
lagere energiekosten (maximaal 12% minder dan een dieselmotor (over 36 maanden en
90.000 km)
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Het PEUGEOT-ecosysteem
Om klanten te helpen bij de energietransitie, biedt PEUGEOT een reeks diensten aan die op
verschillende pijlers zijn gebaseerd. Zo biedt PEUGEOT Easy-Charge toegang tot
verschillende laadoplossingen:
•
een reeks laadoplossingen voor thuis of op kantoor, via een breed scala aan
oplossingen (versterkt stopcontact, Wallbox, Smart Wallbox, enz.), een diagnoseoplossing om de beoogde elektrische installatie en de beste laadoplossing te
beoordelen, evenals de plaatsing van de gekozen installatie via onze aanbevolen
partners,
•
een openbaar laadaanbod via Free2Move, dat toegang biedt tot een netwerk van meer
dan 220.000 laadpunten in Europa, met een selectie van laadpunten op basis van
afstand, snelheid en laadkosten.
PEUGEOT Easy-care stelt klanten gerust tijdens hun ontdekkingstocht:
•
Nieuwe simulators en digitale reizen om de elektrische auto te helpen ontdekken op de
websites van PEUGEOT.
•
Aangepaste onderhoudscontracten en pechhulp die in één financieringspakket kunnen
worden opgenomen, zodat klanten met een gerust hart van hun voertuig kunnen
genieten.
•
Een batterijcapaciteitscertificaat bij het onderhoud van de auto, om de doorverkoop van
de auto te vergemakkelijken door het capaciteitsniveau van de batterij van de auto te
garanderen.
•
De batterij heeft een fabrieksgarantie van acht jaar/160.000 km voor 70% van de
laadcapaciteit.
Via de MyPeugeot® app of via het centrale beeldscherm kunnen de volgende functies
bediend worden:
•
Start of inplannen van pre-conditioning als de auto is verbonden aan een lader om de
actieradius te optimaliseren (sneller bereiken van de ingestelde temperatuur tijdens de
startfasen) en om sneller de optimale werktemperatuur van de batterij te bereiken.
•
Het controleren, starten of inplannen van een laadsessie.
Afhankelijk van de markt kan online het volledig aankooptraject van een nieuwe PEUGEOT
worden geregeld, inclusief de inruil van de oude auto en het afsluiten van een financiering,
eenvoudig via een smartphone, tablet of PC. De klant heeft de vrijheid om de nieuwe auto
kosteloos thuis te laten afleveren, waarbij uiteraard alle veiligheidsnormen nauwgezet
worden nageleefd.
Na de lancering van de nieuwe merkidentiteit van PEUGEOT zijn de nieuwe PEUGEOT 308
en 308 SW zijn de eerste modellen die het nieuwe merklogo dragen. Als tijdloos symbool
van de Franse knowhow en savoir-vivre opent het merk een nieuw hoofdstuk in zijn
historie, met een hedendaagse benaderingswijze en de wereldwijde kwaliteitservaring.
De levering van de nieuwe PEUGEOT 308 SW start begin 2022. Het model wordt
geproduceerd in Frankrijk, in de fabriek in Mulhouse.

PEUGEOT BELGIUM SA/NV
Bourgetlaan / Avenue du Bourget 20, 1130 Evere

CONTACT
Wim VERLOY
+32 495 38 90 33
wim.verloy@stellantis.com
LINK
PEUGEOT Press website
https://be-media.peugeot.com/nl-be

OVER PEUGEOT
PEUGEOT is een creatief en wereldwijd generalistisch topmerk waarbij Excellence, Allure en Emotion hoog in het
vaandel staan. Het merk is aanwezig in meer dan 160 landen met 10.000 verkooppunten en verkocht in 2020
wereldwijd bijna 1.200.000 voertuigen. In 2021, na het 210-jarig jubileum, introduceert PEUGEOT zijn nieuwe
identiteit dat de persoonlijkheid en tijdloosheid van het merk benadrukt. Naast een volledige reeks elektrische
personen- en bedrijfsvoertuigen heeft PEUGEOT een nieuw concept van Neo Performance ontwikkeld. De 508
PEUGEOT Sport Engineered is de eerste in deze nieuwe lijn van efficiënte en krachtige modellen.
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