Sverigepremiär för nya Peugeot 308
Till helgen är det premiär för nya Peugeot 308, en bil som höjer ribban rejält på flera
områden i mindre mellanklassen.
Smidigt format, 140 kg viktminskning jämfört med föregångaren och effektiva motorer
ger tillsammans med den förarorienterade instrumenteringen i-Cockpit en ny
upplevelse bakom ratten.
Utrustningen är generös med bland annat aktiva säkerhetssystem, full-LEDstrålkastare, panoramaglastak och navigationssystem som standard på Allure-nivån.
Priserna startar på cirka 159 900 kronor.
Det handlar om en helt ny generation 308 som har alla egenskaper för att utmana toppskiktet
i klassen. Ny plattform och förfinade motorer sätter nya tekniska referensramar.
Bilen ser lätt ut på vägen och är lätt i verkligheten. Rena linjer och ett avskalat formspråk
kombineras med eleganta och påkostade detaljer, som de karaktäristiska främre full-LEDstrålkastarna.
Peugeot 308 är den lättaste bilen i sin klass tack vare en viktreducering med 140 kg.
Den nya plattformen, som använder olika höghållfasthetsstål, kompositmaterial och
aluminium, bidrar till hälften av minskningen.
Bagageutrymmet har vuxit med imponerande 122 liter till totalt 470 liter och placerar Peugeot
308 i topp vad gäller lastkapacitet.
Förarlayouten i-Cockpit betyder tydliga instrument i förarens blickfång och att antalet knappar
och reglage har skalats ned till ett minimum. Den rena och luftiga förarmiljön bidrar till en
nyskapande och användarvänlig layout.
Den nya EMP2-plattformen bidrar till underhållande köregenskaper. Styrningen via den lilla
ratten ger en direkt och exakt återkoppling till föraren.
Flera förarhjälpmedel höjer den aktiva säkerheten i nya Peugeot 308. I högsta
utrustningsnivån är Förarassistanspaket standard: Adaptiv farthållare, kollisionsvarnare och
autobroms.
Den låga vikten (tjänstevikt från 1 280 kg), den aerodynamiska designen och det breda
urvalet av moderna och effektiva motorer gör att bränsleförbrukningen är på låga nivåer (95
– 129 gram CO2)
Fem motoralternativ kommer att erbjudas på den svenska marknaden, tre bensinmotorer
(82/125/156 hk) och två HDi-dieselmotorer (92/115 hk).
Nya Peugeot 308 erbjuds i tre olika utrustningsnivåer; Access, Active och Allure. Fram till
årsskiftet ingår SKY-Pack med navigation och panoramaglastak i priset, värde 11 800
kronor.
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Peugeot
Peugeot är det enda b ilmärket som erb juder en samlad mobilitetslösning med person - och transportb ilar,
scooters, cyklar och en lång rad tjänster. Med 10 000 återförsäljare och verkstäder i 160 länder får Peugeots
spännande mobilitetslösningar spridning över hela världen. Efter drygt 200 års stark närvaro på marknaden är
Peugeot genomsyrat av inspiration och framgång och förnyar sin design och sin visuella identitet, utvidgar sitt
modellprogram och har stora internationella ambitioner för de kom mande åren. 2012 lanserades b anbrytande
modeller såsom världens första dieselhybrid 3008 HYbrid4, 508 RXH och nya generationens småbil Peugeot 208.
Under 2013 har läckra 208 GTi och crossovern Peugeot 2008 lanserats och nya 308 introduceras nu hos de
svenska återförsäljarna.
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