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Al ruim 210 jaar is PEUGEOT een fabrikant van innovatieve

hoogstaande automobielen. Vandaag de dag toont het merk meer

dan ooit aan dat autorijden verder gaat dan alleen maar transport

van A naar B. Het is een sensatie die alle zintuigen weet te prikkelen. 

De keuze van verfijnde materialen, optimale ergonomie en moderne

connectiviteit representeren de aandacht die er is besteed om u een

intuïtieve rijbeleving geven.



PUUR DESIGN.



EEN ANDERE  K IJK  OP  DE  WEG.

De strak en sportief gelijnde Peugeot 308 SW is een auto die u bij 

de eerste kennismaking al doet verlangen om er in te rijden. 

Hij heeft met zijn royale afmetingen en vloeiende lijnen een bijzonder 

uitnodigend karakter. De expressieve voorzijde is direct herkenbaar 

aan de verticaal geplaatste grille met dambordpatroon*, met in het midden 

de Peugeot-leeuw. Pack Full LED geeft de voorzijde een extra dynamisch karakter.

* Standaard op de Blue Lease GT.
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E EN VOORBEELDIG  R I JKARAKTER .

Omdat rijplezier nauw samenhangt met een gevoel van optimale voertuigbeheersing, 

biedt de Peugeot 308 met zijn hoogwaardige technologie een voortreffelijke wegligging. 

Het onderstel is optimaal afgestemd op de betreffende motoruitvoering. De efficiency 

en het comfort zijn dus altijd optimaal, ongeacht of u kiest voor een BlueHDi of PureTech-motor.

9

PACK FULL  LED.

De Full-LED koplampen* met geïntegreerde dagrijverlichting versterken zowel overdag 

als ‘s nachts het karakter van de Peugeot 308. De daar aan gekoppelde sequentiële 

LED-richtingaanwijzers en LED-mistlampen vóór zijn prachtige staaltjes 

van hoogwaardige technologie.

8 * Het Pack Full-LED is optioneel op Blue Lease Allure en standaard op Blue Lease GT.
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GEN IETEN VAN ELKE  K ILOMETER .

Dankzij het grote glasoppervlak en het grote glazen panoramadak* met elektrisch bedienbaar 

zonnescherm biedt de Peugeot 308 SW u en uw passagiers het summum van ontspannen reizen.

Ondertussen geniet u van uw favoriete muziek dankzij de onnavolgbare geluidskwaliteit 

van het Denon HiFi-systeem*. 

* Optioneel verkrijgbaar op Blue Lease GT.10

U ITERMATE  VEELZ IJ D IG .

Het bijzonder ruime interieur van uw Peugeot 308 SW is heel flexibel in te delen. 

Met de “Magic Flat”-achterbank kan de toch al royale bagageruimte worden 

omgetoverd tot een enorme laadruimte met een volledig vlakke laadvloer. 

De lage laaddrempel maakt de bagageruimte perfect toegankelijk. 



BIJZONDERE 
RI J -ERVARING. .
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INSP IREREND.

Stap in de Peugeot 308 SW en laat u inspireren. In het interieur staat rijplezier voorop, met standaard een volledig digitale 

Peugeot i-Cockpit® die zich kenmerkt door een configureerbaar digitaal head-up instrumentenpaneel, 9,7” capacitief touchscreen 

en compact multifuctioneel stuurwiel. Een lay-out die het autorijden nog dynamischer en instinctiever maakt. 

E INDELOOS COMFORT.

De royale zitplaatsen van de Peugeot 308 SW kenmerken zich door prettige 

bekledingsmaterialen en een uitstekend zitcomfort, zowel voorin als achterin. 

Ontdek de hoogwaardige materialen, het strakke design en de fraaie bekledingsstoffen, 

het met fraai leder beklede stuurwiel en de tot in de kleinste details verzorgde afwerking. 
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N IEUW D IG ITAA L  INSTR UM ENTENPANEEL .  

Op het nieuwe digitale head-up instrumentenpaneel wordt alle nuttige rijinformatie boven het stuurwiel weergegeven, 

in het directe gezichtsveld van de bestuurder. U kunt uw rijervaring personaliseren door een van de zes weergavemodi te selecteren, 

waaronder een modus waarmee u de navigatie kunt volgen zonder uw blik van de weg te hoeven afwenden. 
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CONNECT IV ITE IT.

Volg uw route moeiteloos op het capacitieve touchscreen dat een nieuw glanzend uiterlijk heeft gekregen, of op het digitale instrumentenpaneel. 

Het Connect 3D-navigatiesysteem met TomTom® Traffic-services* informeert u in real time over de verkeerssituatie, uw aankomsttijd en de 

aanwezigheid van risicozones. Dankzij Mirror Screen kunt u via het capacitieve touchscreen de compatibele apps van uw smartphone gebruiken.

* Alleen gecertificeerde Apple Carplay- Of Android Auto-apps kunnen, afhankelijk van de app, zowel bij stilstaande auto als tijdens het rijden worden gebruikt. Tijdens het rijden kunnen bepaalde
functionaliteiten van deze apps echter geblokkeerd zijn. Voor bepaalde typen content die gratis beschikbaar zijn op uw smartphone, moet een gelijkwaardige betaalde app worden gedownload.
De Mirror Screen-functie werkt met de technologie MirrorLink® in combinatie met telefoons met Android-, BlackBerry- en Windows Phone-besturingssysteem en compatibiliteit met MirrorLink®,

met de technologie Apple CarPlay in combinatie met telefoons met iOS besturingssysteem en met de technologie Android Auto in combinatie met telefoons met Android-besturings-systeem,
op voorwaarde dat de gebruiker een telefoonabonnement met internettoegang bij zijn provider heeft afgesloten.



KILOMETER NA KILOMETER .

* Efficience remarquable.
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E EN BRON VAN VERTROUWEN.

De Peugeot 308 SW is voorzien van hoogwaardige technologieën die bij lange ritten optimaal tot hun recht komen: 

Vermoeidheidsherkenning, herkenning van verkeersborden met snelheidsbeperking, grootlichtassistent, Active Lane 

Departure Warning systeem en adaptieve cruise control met STOP-functie* die het filerijden een stuk makkeliker maakt.

* Standaard vanaf Blue Lease Allure.20

EFFECT IEVE  R IJ H ULP SYSTEM EN .

De Peugeot 308 SW biedt u doeltreffende rijhulpsystemen: Active Safety Brake (automatisch noodremsysteem) 

in combinatie met het waarschuwingssysteem bij een dreigende aanrijding, de achteruitrijcamera Visiopark 1*, 

dodehoekbewaking en actieve parkeerhulp* die automatisch inparkeren mogelijk maakt.

* Standaard of optie afhankelijk van het uitrustingsniveau..



EEN VOORBEELDIG  
R I J  KARAKTER .

Omdat rijplezier nauw samenhangt met een gevoel van optimale 

voertuigbeheersing, biedt de Peugeot 308 met zijn hoogwaardige 

technologie een voortreffelijke wegligging. Het onderstel is optimaal 

afgestemd op de betreffende motoruitvoering. De efficiency en het comfort zijn

dus altijd optimaal, ongeacht of u kiest voor een BlueHDi of PureTech-motor.

Met het Driver Sport Pack* kunnen diverse instellingen worden gewijzigd 

voor nog sportievere rijsensaties.

* Het Driver Sport Pack is standaard op Blue Lease GT. 23
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AU TOMATISCHE  TRANSMISS IE  EAT8 .  

De automatische transmissie EAT8 heeft bijna dezelfde verbruikscijfers als een handgeschakelde versnellingsbak 

en schakelt snel en soepel dankzij de elektronische bediening met de “Shift and Park by wire”-selectiehendel 

of de schakelflippers aan de stuurkolom.
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EFF IC IËNTE  M OTOR EN .

Voor prestaties en rijplezier van een hoog niveau is de compacte Peugeot 308 SW leverbaar 

met PureTech-benzinemotoren en een BlueHDi-dieselmotor van de nieuwste generatie. 

Afhankelijk van de motoruitvoering kunt u kiezen voor een handgeschakelde 

6-versnellingsbak of de snel en soepel schakelende automatische transmissie EAT8.  



PERSONALI SATI E .
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308  SW,  AANGEPAST  
AAN UW LEVENSST IJL .

Met de uitgebreide keuze aan accessoires en uitrusting 

kunt u uw Peugeot 308 SW helemaal aan uw levensstijl aanpassen.

28

1. Beschermplaat voor de achterbumper
2. Kofferbakmat
3. Fietsendrager op de trekhaak
4. Mattenset velours
5. Zonnescherm voor de achterruit

2

1
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BEKLEDINGEN .
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Creëer de warme en elegante sfeer die bij u past door een 

keuze te maken uit het aanbod van stoffen of lederen* bekledingen.

* Leder gecombineerd met andere materialen.

1. Stof MECO Mistral (Blue Lease Active)
2. Stof/kunstleder Oxford Mistral (Blue Lease Allure)
3. Leder NAPPA Mistral*
4. Stof/kunstleder Oxford Mistral (niet leverbaar)
5. Leder NAPPA Mistral* met rood stiksel (Blue Lease GT)
6. Alcantara/kunstleder met rood stiksel (Blue Lease GT)

3

2

1
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Bleu Vertigo**

Lichtmetalen velg 16“ 
ZIRCON 

(Blue Lease Allure)

Lichtmetalen velg 16“
JADE 

(accessoire)

Lichtmetalen velg 18“
BLACK SAPHIR 

(optie Black Pack)

Lichtmetalen velg 18“
DIAMANT 

(Blue Lease GT)

Lichtmetalen velg 17“
RUBIS 

(accessoire)

Lichtmetalen velg 16“ 
ZIRCON twotone 

(accessoire)
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KLEUREN .

Kies uit de zeven beschikbare carrosseriekleuren 

die kleur die bij uw karakter past. 

WIELEN .

* Standaardlak.
**Metaallak
.

Afhankelijk van het uitrustingsniveau is uw PEUGEOT 3008

uitgerust met 16 of 18-inch lichtmetalen velgen.

Lichtmetalen velg 16“
QUARTZ 

(Blue Lease Active)

Gris Platinium** Rouge Ultimate**Blanc Nacré**

Noir Perla Nera**Gris Artense**Blanc Banquise*



378 393 946 RCS – Hoofdkantoor: 48 rue Carnot CS
50025 92 158 Suresnes Cedex, Frankrijk. AssurOneGroup
en Avanssur vallen onder het toezicht van ACPR (Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 61, rue Taitbout
75439 Parijs 9, Frankrijk. Peugeot Assurance is een 
gedeponeerd handelsmerk van Peugeot en uitgevoerd
door CREDIPAR, SA hoofdkantoor 138 517 008 € - RCS
Nanterre 317 425 981, gevestigd 9, rue Henri Barbusse
92 230 Gennevilliers – Garantietussenpersoon 
geregistreerd bij l’ORIAS onder N° 07 004921
(www.orias.fr). AssurOne Group, Avanssur et Credipar
staan onder contrôle van l’ACPR (Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout 75436 
Paris cedex 09.
(4) Vanaf de eerste toelatingsdatum van uw Peugeot 
tot de einddatum van de commerciële fabrieksgarantie.
(5) Bij een pechgeval waarbij de auto niet meer gebruikt
kan worden (uitgezonderd een probleem met de accu 
of de brandstof, een lekke band en storingen die door
Peugeot Assistance worden gedekt uit hoofde van de 
fabrieksgarantie of een Peugeot-servicecontract) en bij
een ongeval (waarna de auto niet meer gebruikt kan 
worden) in Nederland. De pechhulp wordt alleen geleverd
als de laatste onderhoudsbeurt is uitgevoerd in het 
Peugeot-netwerk. Geldt niet voor ambulances, lesauto’s,
taxi’s, leaseauto’s en huurauto’s alsmede de bestuurders
en inzittenden daarvan en auto’s bestemd voor betaald
personenvervoer.
(6) Overeenkomstig artikel L.541-2 van de Franse milieuwet
(7) Ruildelen zijn onderdelen die zijn gereviseerd volgens
een extreem streng revisieproces. De onderdelen zijn 
afkomstig van auto’s van het merk Peugeot die in het 
netwerk zijn gerepareerd.
(8) Technature is een compleet assortiment van milieu-
vriendelijke reinigings- en onderhoudsproducten voor 
uw auto. De Technature-producten bestaan voor 80% 
tot 100% uit natuurlijke grondstoffen. Deze producten 
voldoen aan de strenge Europese norm 648/2004/CE 
met betrekking tot de biologische afbreekbaarheid van
schoonmaakmiddelen.
De informatie en illustraties die in deze brochure 
voorkomen, zijn gebaseerd op de technische gegevens
zoals bekend op het moment van drukken van dit 
document. De gepresenteerde uitrustingselementen 
zijn afhankelijk van de uitvoering standaard, optioneel of
niet leverbaar. Peugeot kan in het kader van permanente
productverbetering op elk gewenst moment de technische
gegevens, de uitrusting, de opties en de kleuren wijzigen.
De huidige stand van de techniek maakt het niet mogelijk
de kleuren waarheidsgetrouw in deze brochure weer 
te geven. Neem voor nadere uitleg of meer informatie
contact op met uw Peugeot-dealer. Niets uit deze 
brochure mag zonder de uitdrukkelijke toestemming 
van Automobiles Peugeot worden gereproduceerd.
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ALT IJD  TOT  UW D IENST.

NETWERK EN SERVICES
Als u voor een Peugeot kiest, weet u dat er een 
uitgebreid netwerk van dealers voor u klaarstaat. 
Hun ontvangst, professionaliteit, moderne uitrusting 
en kwaliteit van de dienstverlening staan borg voor 
tevreden klanten. U kunt er zeker van zijn dat de 
Peugeot-dealer een specialist is die naar u luistert, 
uw wensen begrijpt en daarop vakkundig reageert. 
Is dat niet de beste basis voor een langdurige 
vertrouwensrelatie?

VOOR UW ZEKERHEID (1)

FABRIEKSGARANTIE
Bij Peugeot gaat kwaliteit niet alleen om woorden, 
maar vooral om daden: uw nieuwe auto wordt 
geleverd met een garantie van 2 jaar tegen elke fout 
in de fabricage, op onderdelen en arbeidsloon 
en zonder kilometerbeperking, een garantie 
van 12 jaar tegen doorroesten van binnenuit 
en een lakgarantie van 3 jaar.

SERVICECONTRACTEN VAN PEUGEOT
Het PEUGEOT Zekerheids Plan biedt drie unieke 
en aan uw persoonlijke situatie aangepaste formules 
om zorgeloos te rijden. U kiest zelf de mate van 
dekking; van pechhulpverlening tot reparatie en 
van het vervangen van aan slijtage onderhevige 
onderdelen tot het onderhoud. En u heeft altijd 
het voordeel van de kwaliteitsgarantie van PEUGEOT.

PEUGEOT ASSURANCE (3)

Als aanvulling op de exclusieve dienstverlening van 
het Peugeot-netwerk biedt Peugeot Assurance u een 
allrisk-autoverzekering waarmee u met een veilig gevoel
op weg kunt en die een optimale beschikbaarheid en 
servicekwaliteit biedt. Bij Peugeot Assurance bent u 
ervan verzekerd dat uw auto bij uw eigen Peugeot-dealer
of een andere erkend reparateur van het Peugeot-netwerk
kan worden gerepareerd met originele onderdelen, 
waarbij aan alle eisen voor het behoud van de 
fabrieksgarantie wordt voldaan. Maak een afspraak 
met uw Peugeot-dealer voor een gratis persoonlijke 
offerte of bel: 024-366 56 93 (op werkdagen van 8.00 
tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur).

PEUGEOT ASSISTANCE (4)

Onvoorziene omstandigheden onderweg kunnen met
één telefoontje (2) worden opgelost (in de Europese 
Unie en in 12 andere landen of gebiedsdelen). Peugeot
Assistance staat 24 uur per dag en 365 dagen per jaar
voor u paraat. Peugeot Assistance helpt u bij onvoorziene

omstandigheden. In het geval van pech of een ongeval
kunt u, tot uw auto 8 jaar oud is, 24 uur per dag en 
7 dagen per week gebruikmaken van de diensten 
van Peugeot Assistance, bel 0800 - 023 17 33. (5)

PRIVATE LEASE
Met Private Lease van PEUGEOT rijdt u volkomen 
zorgeloos in een nieuwe PEUGEOT. Voor een vast
maandbedrag, waarbij alles is inbegrepen: reparatie 
& onderhoud, uw allriskverzekering, de wegenbelasting
én 24-uurs pechhulp. U hoeft alleen nog maar te tanken.
Onderhoud en reparatie gebeurt door uw PEUGEOT-
dealer. Wel zo makkelijk en vertrouwd! En de inruilprijs
voor uw eventuele huidige auto? Die ontvangt u op uw
bankrekening! Heeft u interesse in jarenlang zorgeloos 
rijplezier zonder investering vooraf en zonder nare 
verrassingen achteraf? Bezoek dan uw PEUGEOT-dealer
voor een goed gesprek over Private Lease. Of kijk op
www.peugeot.nl/privatelease voor een maatwerk 
berekening. U heeft de keuze uit alle uitvoeringen, 
kleuren, opties van de door u gewenste PEUGEOT

PEUGEOT LEASE & FINANCE
Onbezorgd op weg. Kilometer na kilometer. En uw
PEUGEOT verkoper staat altijd voor u klaar. Hij is niet 
alleen uw vertrouwde aanspreekpunt, hij regelt voor 
u ook de beste financiering en het beste leasecontract.
Want hij zit direct aan de bron, dus gunstiger kan het niet:
leasevormen op maat, waaronder uiteraard operational
lease en financial lease en snel te regelen leningen met
altijd concurrerende tarieven.

AFTERSALES-SERVICE VAN PEUGEOT
Uw auto laten onderhouden bij het PEUGEOT-netwerk
heeft vele voordelen. U kunt er zeker van zijn dat de 
werkzaamheden vakkundig door professionals worden
uitgevoerd, waarbij gebruikgemaakt wordt van 
onderdelen die geschikt zijn voor uw PEUGEOT. 
Onze technici, technisch specialisten en schadeherstellers
krijgen geregeld trainingen in de nieuwste technologieën
en kennen het PEUGEOT-gamma door en door. 
Er wordt gebruikgemaakt van speciale apparatuur en 
speciaal gereedschap dat door de fabrikant is goedge-
keurd. U profiteert van de PEUGEOT-garantie, met één
jaar op zowel onderdelen als arbeidsloon in het gehele
PEUGEOT-netwerk. We beschikken voor elke auto over
onderdelen die voldoen aan de eisen van de fabrikant. 
De door PEUGEOT opgestelde reparatieprocedures 
en -normen worden strikt nageleefd. De gebruikte lakken
en producten voldoen aan de eisen van de fabrikant en 
de anti-corrosiebescherming wordt niet beschadigd.

PEUGEOT INTERNET
Ontdek de wereld van Peugeot op internet. Ga naar:
http://www.peugeot.com. U kunt ook rechtstreeks de 
Nederlandse internetsite bezoeken:
http://www.peugeot.nl.

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Nadat er in onze werkplaats werkzaamheden aan uw
auto zijn uitgevoerd, kunt u binnen enkele dagen gebeld
worden door het onderzoeksbureau IPSOS. Aan de hand
van uw antwoorden op de vragen kan Peugeot de 
kwaliteit van zijn dienstverlening nog verder verbeteren. 

VOOR HET MILIEU
Het Peugeot-netwerk zet zich dagelijks in voor een beter
milieu door: 
- Afval op basis van grondstoffen en risico’s gescheiden 
in te zamelen zodat het kan worden verwerkt door 
gespecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven.
- Het ophalen en verwerken van het afval toe te vertrouwen
aan door de overheid (6) erkende afvalbedrijven voor een
optimale recycling en verwerking van het afval.
- Rekening te houden met de risico’s van het gebruik van
chemische producten door strenge veiligheidsregels na 
te leven of deze producten te vervangen door 
milieuvriendelijke producten.
- U milieuvriendelijke producten aan te bieden zoals de
Peugeot-ruildelen (7) of het assortiment Technature-onder-
houdsproducten (8).

(1) Vraag uw Peugeot-dealer om meer informatie over de
voorwaarden van deze contracten, garanties en diensten.
(2) In Nederland belt u 0800 - 023 17 33. In Europa belt 
u +31 (0)20 - 654 55 36 (lokaal tarief)/uitgezonderd op
snelwegen.
(3) De presentatie van de dekkingen van de Peugeot 
Assurance-producten en de verwerking van de 
contracten worden uitgevoerd door AssurOneGroup, 
verzekeringsagent, vereenvoudigde naamloze vennoot-
schap met een eigen vermogen van € 2.191.761,- RCS
Paris 193 – Hoofdkantoor: 4, rue Lamennais 75008 
Parijs, Frankrijk – Inschrijvingsnummer bij het Franse 
register van verzekeringstussenpersonen (ORIAS): 
07 003 778 (www.orias.fr). Dekkingen ondergebracht bij
Avanssur, een naamloze vennootschap vallend onder het
Franse verzekeringsrecht, met een eigen vermogen van 
€ 99 429 429,54, ingeschreven bij het Registre du 
Commerce et des Sociétés (de Franse Kamer van 
Koophandel) van Nanterre onder het nummer 


