308
Prijzen & Speciﬁcaties
Per 01-10-2012

308 5-deurs

consumentenadviesprijs
bpm

incl. btw/bpm

btw

prijs excl bijtelling

benzine
pk

kw label

Access

Motor
VTi

1.4

98

72

B

CO2
139

21.800,-

4.843,-

2.943,-

14.014,-

25%

Access

VTi

1.6

120

88

B

147

23.300,-

5.709,-

2.053,-

14.538,-

25%

Active

VTi

1.6

120

88

B

147

25.530,-

5.896,-

3.408,-

16.226,-

25%

Active Automaat

VTi

1.6

120

88

C

159

28.000,-

7.214,-

3.608,-

17.179,-

25%

Sportium

VTi

1.6

120

88

B

152

25.310,-

6.340,-

2.292,-

15.678,-

25%

Sportium

THP

1.6

155

115

C

155

26.880,-

6.750,-

3.494,-

16.637,-

25%

Allure Automaat

THP

1.6

155

115

D

176

32.900,-

9.510,-

4.059,-

19.331,-

25%

GTi

THP

1.6

200

147

C

159

34.200,-

7.735,-

4.593,-

21.872,-

25%

Beste lezer,

diesel
Active

e-HDi

1.6

110

82

B

109

28.050,-

5.475,-

3.918,-

18.657,-

20%

Active 2Tronic

e-HDi

1.6

110

82

A

98

27.950,-

4.039,-

4.150,-

19.761,-

20%

U heeft een preview van deze prijslijst
tijdelijk beschikbaar: 308 Sportium
geopend. Onder deze preview kunt u
De 308 Sportium heeft de uitrusting van de overeenkomstige Active met daar nog bij:
uw emailadres invoeren en wij sturen
17” velgen Stromboli in Dark chrome
Parkeerhulp achter en elektrisch inklapbare buitenspiegels
u per ommegaande de originele versie
Extra getinte zijruiten en achterruit
Grille met verchroomde sierstrips
van deze prijslijst op.
Sportium bekleding met rood stiksel
Sportstuur met aluminium inserts en rood stiksel
Mattenset, pookhoes en handremhoes afgewerkt met rood stiksel
Instrumentenpaneel met witte wijzerplaten
Aluminium interieurafwerking
Aluminium pedalen, aluminium instaplijsten
Specifiek 1.6 THP: Sound system van de GTi

Beschikbare opties: vernismetaallak, speciale vernismetaallak, glazen panoramadak (gratis optie).
Uw voordeel op dit pakket is maar liefst € 1.590,-. Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
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opties
consumentenadviesprijs
Access Active Allure Sportium GTi

incl. btw/bpm

bpm

btw

prijs excl

Vernismetaallak

O

O

O

O

O

620,-

52,-

99,-

469,-

Speciale vernismetaallak

O

O

O

O

O

750,-

63,- 119,-

568,-

2.150,- 181,- 342,-

1.628,-

1.250,- 105,- 199,-

946,-

Lederen bekleding:

O

Inclusief mattenset, verwarmbare voorstoelen en
Pack Électrique: elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met
geheugenfunctie en kantelfunctie buitenspiegels bij het
inschakelen van de achteruitversnelling.
Pack Vision:

O

O

Xenon koplampen, dynamische lichtbundelsturing,
koplampsproeiers en bandenspanningscontrolesysteem.
elektrisch inklapbare buitenspiegels.
Parkeerhulp voor

Beste lezer,

O

JBL-soundsystem

O

Glazen panoramadak

S

150,-

13,-

24,-

114,-

O

550,-

46,-

87,-

416,-

O

580,-

49,-

92,-

439,-

0,-

0,-

0,-

0,-

U heeft een preview van deze prijslijst
O= Optioneel S= Standaard
geopend. Onder deze preview kunt u
audio en telematica
uw emailadresPeugeot
invoeren
en wij sturen
Peugeot Connect Sound
Connect Bluetooth
Audiosysteem radio/cd-speler geschikt voor MP3, met
Geïntegreerde Bluetooth handsfree mogelijkheid***
u per ommegaande
de
originele versie
monotuner en RDS
Audio streaming
via Bluetooth
Speakers 4 x 15 Watt
USB-aansluiting voor externe audioapparatuur
van deze prijslijst
op. in het dashboardkastje (AUX)
2 tweeters in het dashboard
RCA aansluiting
Glazen panoramadak op Sportium

O

Afstandsbediening aan de stuurkolom

Multifunctioneel display

Peugeot Connect Nav incl. Peugeot Connect SOS

JBL-soundsystem

Audiosysteem radio/cd-speler geschikt voor MP3, met trituner

240 Watt 8-kanaals versterker

en RDS

2 woofers Ø 165 mm en 2 tweeters voorin

Afstandsbediening aan de stuurkolom

2 woofers Ø 130 mm achterin

Geïntegreerde Bluetooth handsfree mogelijkheid***

1 subwoofer

Kaart van Europa
Wegklapbaar 7 inch kleurendisplay met cartografische
Traffic Message Channel (TMC) en dynamische routebegeleiding
Peugeot Connect Assistance*
Peugeot Connect SOS met lokaliseringsfunctie**

www.EU-Import.nl

* Pechhulp met voertuiglokalisering. Peugeot Assitance is gratis gedurende de garantieperiode.
** Automatische noodoproep met voertuiglokalisering na lang indrukken van de SOS-knop of na activatie van een pyrotechnisch element
als gevolg van een ongeluk. Werkt uitsluitend na uw toestemming en ondertekening van de gratis overeenkomst.
*** Voor de compatibiliteit van telefoons raadpleegt u www.peugeot.nl/peugeot-connect
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acties
consumentenadviesprijs
Access Active Sportium
O

Speciale aanbieding: Pack Premium

incl. btw/bpm

bpm

btw

prijs excl.

S

199,-

17,-

32,-

151,-

O

399,-

34,-

63,-

302,-

Climate Control,
Peugeot Connect Bluetooth; Bluetooth carkit, USB- en AUX-aansluiting
Elektrisch bedienbare ramen achter
Normaal € 760,- . U betaalt € 199,- . Uw voordeel € 561,-

Speciale aanbieding: Pack Premium Plus
Peugeot Connect Nav; kleurennavigatie, radio/cd-speler met MP3,
Bluetooth carkit en Peugeot Connect SOS
Parkeerhulp voor en achter
Elektrisch inklapbare buitenspiegels

Beste lezer,

Normaal € 1.390,- . U betaalt € 399,- . Uw voordeel € 991,-

U heeft een preview van deze prijslijst
Speciale aanbieding: Pack Premium Plus op Sportium
399,- 34,geopend. Onder dezeO preview
kunt63,-u
Peugeot Connect Nav; kleurennavigatie, radio/cd-speler met MP3,
Bluetooth carkit en Peugeot Connect SOS
uw emailadres invoeren en wij sturen
Parkeerhulp voor
Normaal € 1.100,- . U betaalt € 399,- . Uw voordeel € 701,u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.O
Speciale aanbieding: Glazen panoramadak gratis op Sportium
0,0,0,-

302,-

0,-

Normaal € 580,- tijdelijk gratis op de Sportium. Uw voordeel € 580,O= Optioneel S= Standaard

www.EU-Import.nl
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accessoires
PROFITEER NOG MEER VAN UW 308!
Accentueer het bijzondere karakter van uw auto door uw 308 te voorzien van accessoires die uw persoonlijkheid en het design
van uw Peugeot extra benadrukken: uw keuze voor een 308 krijgt er nog meer waarde door!
Deze accessoires, waarvan de meeste speciaal voor de 308 zijn ontwikkeld, sluiten perfect aan bij het ontwerp van de auto en worden
geproduceerd volgens de strenge Peugeot-kwaliteitseisen.
Ontdek alle accessoires in de speciale accessoirebrochure en uitgebreide accessoireprijslijst met All-in tarieven, dus inclusief eventuele spuitkosten,
montage en BTW. U vindt de accessoirebrochure en -prijslijst op www.peugeot.nl onder ‘Accessoires’.

Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

www.EU-Import.nl
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Overzicht van de standaarduitrusting
De Peugeot 308 Access is standaard uitgerust met:
VEILIGHEID

COMFORT

Adaptieve airbags (bestuurder, voorpassagier, incl. uitschakelbare

Airconditioning

passagiersairbag), zijairbags vóór, windowairbags (vóór/achter)

Centrale vergrendeling, incl. afstandsbediening en

Automatisch vergrendeling portieren bij snelheden > 10km/u

lokaliseringsfunctie

Bandenreparatieset

Cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer

Drie 3-punts rolgordels achter met spankrachtbegrenzers op de

Elektrisch bedienbare voorportierruiten met sequentiële bediening en

buitenste gordels

beveiliging tegen beknellen

Elektronische remkrachtverdeling

Elektrisch verstelbare buitenspiegels

ESP (Elektronisch Stabiliteits Programma) incl. ASR

Gekoeld dashboardkastje

Noodremassistentie (NRA)

In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

Beste lezer,

Peugeot Connect Sound met MP3

INTERIEUR

EXTERIEUR

Dashboardkastje met klep

Grille afgewerkt met zilvergrijze rand en matzwarte bumperbalk.

Buitenspiegels geheel
in kleur
van de carrosserie
en met
U heeft een preview
van
deze
prijslijst
geïntegreerde zijclignoteurs
Middenconsole met bergvak en twee bekerhoudersgeopend. Onder
Buitenspiegels
met verwarming
deze
preview kunt u
Versnellingspookknop leder met verchroomde inleg
Mistlampen vóór
Portiergrepen
in de kleur van
de carrosserie
uw emailadres
invoeren
en
wij sturen
Stalen velgen met wielplaten 15” ‘Atacama’
Spiegelvoet in dede
kleur van
de carrosserie versie
u per ommegaande
originele
Achterbumper type ‘Dynamique’ met glanzend zwarte sierstrips
De Active beschikt daarnaast over:
van deze prijslijst op.
In hoogte verstelbare bestuurderstoel

In twee delen (1/3-2/3) neerklapbare achterbank

INTERIEUR

COMFORT (vervolg)

Lederen stuurwiel

Climate control links-rechts gescheiden regelbaar

EXTERIEUR

In hoogte verstelbare passagiersstoel

Grille afgewerkt met matchromen rand en glanzend zwarte

Pack Visibilité:

bumperbalk.

Automatisch dimmende binnenspiegel

LED-dagrijverlichting geïntegreerd in voorbumper

Automatisch inschakelend dimlicht

Lichtmetalen velgen 16” ‘Santiaguito’

Automatische follow-me-home verlichting

Zijstootstrips in kleur van de carrosserie

Automatische ruitenwissers d.m.v. regensensor

Achterbumper type ‘Dynamique’ met verchroomde sierstrips

Peugeot Connect Bluetooth

Elektrisch bedienbare achterportierruiten

USB aansluiting in de middenarmsteun

COMFORT
Centrale armsteun vóór met bergvak
Verstelbare lendensteun op bestuurdersstoel

www.EU-Import.nl

RCA aansluiting in het dashboardkastje (AUX)
Multifunctioneel display

Centrale armsteun achter met skiluik en opbergvak
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Overzicht van de standaarduitrusting (vervolg)
De Allure beschikt daarnaast over:
INTERIEUR

COMFORT

Lederen stuurwiel type ‘Sport’

Glazen panoramadak met elektrisch bedienbaar

Middenconsole met glanzend zwarte afwerking

zonnescherm

Opbergvak onder de passagiersstoel

Instapverlichting voor

EXTERIEUR

Parkeerhulp achter

Lichtmetalen velgen 17” ‘Melbourne’

Elektrisch inklapbare buitenspiegels

Pack Urbain:

Peugeot Connect Nav incl. Peugeot Connect SOS
Thermisch isolerende voorruit

Beste lezer,
De GTi beschikt daarnaast over:

SPORTIVITEIT
U heeft een
preview
van
deze prijslijst
Compleet
uitschakelbaar
ESP
Bekleding stof/leer met rode stiksels en GTi logo
Intelligente tractiecontrole
Onder
Dorpellijsten, voetsteun en pedalen afgewerkt met geopend.
aluminium
‘Sound System’deze
technologiepreview kunt u
Verlaagd sportonderstel
uw emailadres
invoeren
en
EXTERIEUR
Voorste remschijven
diameter 340
mm wij sturen
Grille afgewerkt met horizontale chroomstrips
u per
ommegaande
de originele versie
COMFORT
Achterbumper type ‘Dynamique’ met afwerking in Noir
Perla Nera
Achterspoiler
Parkeerhulp voor en achter
van deze prijslijst
op.
Badge GTi op de zijkant
INTERIEUR

Lederen stuurwiel type GTi

Lichtmetalen velgen 18” ‘Lincancabur’ Gris Storm
Verchroomde dubbele uitlaatpijp

www.EU-Import.nl
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technische gegevens 308 5-drs

1.4 VTi

1.6 VTi

1.6 VTi Aut.

1.6 THP

1.6 THP Aut.

1.6 THP 200pk

1397

1598

1598

1598

1598

1598

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

euro 5

euro 5

euro 5

euro 5

euro 5

euro 5

72(98)/6000

88(120)/6000

88(120)/6000

115(155)/6000

115(155)/6000

147(200)/5800

136/4000

160/4250

160/4250

240/1400

240/1400

275/1700

S

S

S

S

S

S

S

S

S

motor
Cilinderinhoud (in cm3)
Aantal cilinders/kleppen per cilinder
Emissienorm
Max. vermogen norm CEE kw(DIN pk)/omw
Max. koppel/omw norm CEE Nm
Continu variabele kleptiming
Turbocompressor
transmissie
Handgeschakeld met 5 versnellingen

S

S

Handgeschakeld met 6 versnellingen
Automaat 4-traps
Automaat 6-traps
stuurinrichting
Diameter draaicirkel (tussen trottoirs in m)
inhouden
Brandstoftank in liters
Bagageruimte/met neergeklapte achterbank,
volgens VDA-norm in dm3
gewichten (in kg)
Rijklaar gewicht
Totaal toegestaan belast gewicht
Max. aanhangergewicht geremd
Max. toegestaan treingewicht
prestaties
Topsnelheid (km/u)
Acceleratietijd (in sec) - van 0-100 km/u

S

Beste lezer,
10,9

10,9

S

S
S
10,9

10,9

10,9

10,9

60
60
60
60
60
60
U
heeft348/1201
een
preview
van
deze348/1201
prijslijst
348/1201
348/1201
348/1201
348/1201
geopend. Onder deze preview kunt u
1246
1262
1287
1290
1343
1374
uw
emailadres
invoeren
en wij1870
sturen1850
1780
1815
1835
1840
1500
1500
1650
u1450
per ommegaande
de 1650
originele
versie nvt0
2980
3315
3085
3390
3470
van
deze195prijslijst
op. 214
182
188
212
235
12,7

10,8

13

8,8

9,1

7,7

195/65R15H

195/65R15H

205/55R16V

225/45R17W

225/45R17W

225/40R18Y

banden
Afwijkende bandenmaat bij 16’’ velgen

205/55R16V

brandstofverbruik (richtlijn 1999/10Q/EG) in liters per 100 km
Binnen de bebouwde kom

7,9

9,1

9,5

9,4

11,2

9,2

Buiten de bebouwde kom

4,9

4,9

5,4

5,2

5,7

5,5

6

6,4

6,9

6,7

7,7

6,9

Gecombineerd
afmetingen in mm
Breedte interieur op schouderhoogte voor

1431

1431

1431

1431

1431

1431

Breedte interieur op schouderhoogte achter

1385

1385

1385

1385

1385

1385

5

5

5

5

5

Aantal zitplaatsen
S= Standaard

5
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technische gegevens 308 5-drs

1.6 e-HDi

1.6 e-HDi 2Tronic

1560

1560

motor
Cilinderinhoud (in cm3)
Aantal cilinders/kleppen per cilinder
Emissienorm
Max. vermogen norm CEE kw(DIN pk)/omw
Max. koppel/omw norm CEE Nm
Common-rail d.i./turbocompressor/roetfilter

4/2

4/2

euro 5

euro 5

82(110)/3600

82(110)/3600

270/1750

270/1750

S

S

transmissie
Handgeschakeld met 6 versnellingen

S

2Tronic met 6 versnellingen

S

stuurinrichting
Diameter draaicirkel (tussen trottoirs in m)
inhouden
Brandstoftank in liters

Beste lezer,

Bagageruimte/met neergeklapte achterbank, volgens VDA-norm in dm3

10,9

10,9

60

60

348/1201

348/1201

gewichten (in kg)

1293
1180
U heeft een preview van1860
deze prijslijst
1860
Max. aanhangergewicht geremd
1500
600
geopend. Onder deze preview
kunt2260
u
Max. toegestaan treingewicht
3160
prestaties
16”
uw emailadres invoeren190
en wij sturen
Topsnelheid (km/u)
190
Acceleratietijd (in sec) - van 0-100 km/u
11,4
11,4
u per ommegaande de originele versie
banden
Bandenmaat standaard velgen
205/55R16V
van deze prijslijst op. 205/55R16V
brandstofverbruik (richtlijn 1999/10Q/EG) in liters per 100 km
Rijklaar gewicht

Totaal toegestaan belast gewicht

Binnen de bebouwde kom

4,9

4,2

Buiten de bebouwde kom

3,8

3,5

Gecombineerd

4,2

3,8

afmetingen in mm
Breedte interieur op schouderhoogte voor

1431

1431

Breedte interieur op schouderhoogte achter

1385

1385

5

5

Aantal zitplaatsen
S= Standaard
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LIJNTEKENING

Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

www.EU-Import.nl
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additionele kosten
adviestarief kosten rijklaar
308 5-deurs

incl btw

excl btw

660,00

545,45

leges
Leges kentekenbewijs deel I

38,00

Leges kentekenbewijs deel II

9,25

verwijderingsbijdrage
Wettelijke bijdrage

45,00

37,19

Kosten rijklaarmaken is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Peugeot Safety kit (o.a. lifehammer, gevarendriehoek en
veilgheidsvesten) en rijklaar maken van uw nieuwe auto, excl. brandstof.
De consumentenadviesprijs is incl. BTW en eventuele BPM, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges.

Beste lezer,

Sinds 1 januari 1995 wordt de verwijderingsbijdrage, die wettelijk verplicht is op grond van de wet Milieubeheer, in rekening gebracht. De
verwijderingsbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, FOCWA, STIBA en SVN).
Auto Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld auto’s aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te
demonteren voor hergebruik van het materiaal. De wettelijke verplichting van de verwijderingsbijdrage financiert het project en bepaalt in belangrijke
mate het succes ten bate van een schoner milieu.

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
BPM
uw
emailadres
invoeren
wijvansturen
Het vaste BPM percentage is 11,1%. Daarnaast is er
een variabele
BPM-component die
gekoppeld is aan deen
CO uitstoot
de auto. De toeslag
wordt aan de hand van een viertal schijven berekend. In onderstaande tabel staan de verschillende drempelwaarden weergegeven met de
bijbehorende toeslag per g/km CO .
u per ommegaande de originele versie
1 juli t/m 31 december 2012
van
deze prijslijst
op.
Benzine
Diesel
€ per gram

Automobiles Peugeot verklaart dat, door toepassing van de voorschriften in de europese regelgeving (Richtlijn 2000/53) met betrekking tot
autowrakken, wordt voldaan aan de in deze richtlijn gestelde doelen en dat recyclebare materialen worden gebruikt voor de fabricage van producten
die door Automobiles Peugeot worden verkocht.

2

2

vrijgesteld

t/m 102

t/m 91

schijf1

103 t/m 159

92 t/m 143

101,-

0,-

schijf2

160 t/m 237

144 t/m 211

121,-

schijf3

238 t/m 242

212 t/m 225

223,-

schijf4

>243

>226

559,-

Daarnaast geldt voor dieselmotoren een variabele toeslag. Deze dieseltoeslag bedraagt € 40,68 per gram CO2 boven de 70 g/km.
Voor benzinemotoren geldt een vaste benzinekorting van € 450,Voorbeeld BPM-berekening: een auto met dieselmotor met een CO2-uitstoot van 98 g heeft de volgende variabele BPM.
Met 98 g CO2-uitstoot valt de auto is schijf1. De uitstoot is 7g boven de drempelwaarde. Het variabele BPM-deel bedraagt 7g x € 101 = € 707,De dieseltoeslag bedraagt: 28 g x € 40,68 = € 1.139,-. Het totale aandeel variabele BPM bedraagt dan € 707,- + € 1.139,- = € 1.846,Daarbij dient u nog het vaste BPM percentage van 11,1% van de netto catalogusprijs op te tellen.
Motorrijtuigenbelasting
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Zeer zuinige personenauto’s zijn bovendien vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting tot 1 januari 2014. Dit geldt voor benzineauto’s met een uitstoot
≤ 110 g/km CO2 en voor dieselauto’s met een uitstoot van ≤ 95 g/km CO2.
Voor verdere informatie over de motorrijtuigenbelasting verwijzen wij u naar de internetsite www.belastingdienst.nl/reken/motorrijtuigenbelasting.
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Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
Het is mogelijk dat er afwijkingen voorkomen in uitvoering of samenstelling van de in dit blad genoemde producten. Raadpleeg dus vóór aanschaf altijd
een daartoe bevoegd lid van de Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie. Deze specificatiebladen zijn een aanvulling op c.q. vervanging van informatie in
productbrochures en reclame-uitingen die eerder zijn verschenen dan de datering van dit document.
Peugeot Nederland N.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering en/of prijzen aan te brengen.
Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden
van welke aard dan ook.
Peugeot Nederland N.V., Postbus 12420, 1100 AK Amsterdam. Voor informatie: www.peugeot.nl of bel 0800-PEUGEOT (7384368).
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