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A NEW BEGINNING.

بـــــدايـــــة جــــــديــــــدة .

STAND OUT FROM THE CROWD.

كــــن فــريــــدًا

At PEUGEOT, sharp design is in our DNA and the PEUGEOT 308 is

To complement the sharp design, the PEUGEOT 308 has signature

no exception.

lighting built into the full-LED* headlights, accentuating its

Displaying the very latest PEUGEOT design language, the 308 does
not fail to make a statement.
Featuring a re-profiled front bumper, bonnet and radiator grille, with

temperament in daylight or at night.
It elegantly asserts its technological flair with sequential scrolling
LED** indicators and LED** fog lights.

 من خالل إضاءتها٬ بطابعها الجريء٬ تع ّبر عن التصميم الحاد308 بيجو
* للمصابيح األمامية تؤكد على شخصيتهاFull-LED المدمجة بالكامل
.سواء في ضوء الليل أو النهار
٬** للتمرير المتتابعLED وتجسد بشكل أنيق عن تطورها التكنولوجي مع
ّ
.** التي تتحدى الضباب على الطريقLED ومستشعراتها واضاءة الـ

 تعبر٬ بال استثناء308  بيجو٬في بيجو التصميم الجريء الحاد في طابعنا
.توصلت اليه بيجو في لغة التصميم
عن آخر ما
ّ
 وغطاء٬المصمم من جديد
 تع ّبر بقوة لتتميز بالمصد األمامي308 بيجو
ّ
 صممت بتفاصيل تجسد شخصية أسد بيجو٬المحرك وشبكة مبرد أمامية
.الشهير

the latter designed to incorporate the iconic PEUGEOT Lion.
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P E U G E O T I - C O C K P I T ®.
Inside, immerse yourself in the PEUGEOT i-Cockpit®, designed to
optimise driving pleasure.
Discover a more agile, intuitive type of driving with the compact
sports steering wheel, head-up display and new 9.7” capacitive
touchscreen.

.I - C O C K P I T ® أنــظــمــــة بــيــجــــو
ً
صممت
 ستجد نفسك٬في الداخل
ّ  التي٬®I-COCKPIT محاطا بأنظمة بيجو
.لتحسن من متعة قيادتك
ّ
اكتشف المزيد من الجرأة واالعتمادية بأسلوب فريد من القيادة مع عجلة
 بوصة التي9.7 المريحة وشاشة العرض األمامية بقياس
ُ القيادة الرياضية
.تعمل باللمس

UNCOMPROMISING QUALITY.
Let yourself be captivated by the clean, refined interior of the
PEUGEOT 308.
Discover the meticulous attention to detail throughout, from the soft
touch padded dashboard and full grain leather steering wheel to the

جــــودة ال تــضــاهــــى
.المعدل بكل دقة
 الداخلي308 استمتع بالجودة مع تصميم بيجو
ّ
٬اكتشفوا روعة دقة التفاصيل الداخلية في لوحة العرض بلمستها الدقيقة
 شاشة العرض بخاصية٬واشعروا برائحة الجلد الطبيعي في عجلة القيادة
. ولمسة الكروم الالمع التي تدعم المقصورة الداخلية٬اللمس عالي الدقة

beautifully damped soft touch buttons and satin chrome accents
that further enrich the cabin.
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OPTIMAL COMFORT.
Hit the road in optimal comfort with the PEUGEOT 308.
Occupants will enjoy the support offered by the ergonomically designed
‘Comfort’ or ‘Sports’ front seats providing a wealth of adjustment.
Upgrade to the soft, full-grain Mistral leather trim and enjoy further
enhanced comfort offered by the massage function.
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.راحــــة مــثـــالــيــــة
.308 انطلق على الطريق وانت في قمة الرفاهية مع بيجو
»Sports« » أوComfort« استمتع بالدعم الذي توفره المقاعد األمامية
.المصممة هندسيًا والتي توفر العديد من إمكانات التعديل
يمكنك طلب إضافة الحزام الجلدي ذو الملمس الناعم المليء بالحبيبات
. مع خاصية التدليك٬لمنحك راحة إضافية نوفرها لك

BATHE IN NATURAL LIGHT.
Enjoy the world outside with the PEUGEOT 308.
Measuring 1.44m2 on the hatchback, this large fixed panel glass
roof bathes the cabin in natural light.
An electric roller blind is also included and is able to filter out 95% of
natural light.

عــــش فــــي ضــــوء طــبــيــعــــي
.308 استمتع بالعالم الخارجي من داخل بيجو
 يسمح بتمرير٬ متر مربع في طراز هاتشباك1.44 بسقف تصل مساحته الى
.اإلضاءة الطبيعية للمقصورة
٪95 ايضا الستائر الدوارة الكهربائية القادرة على تصفية
ً وتتضمن
.من الضوء الطبيعي
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STAY CONNECTED.
TomTom 3D Navigation makes life on the road easier with real time
information (traffic, weather, service stations, nearby parking,
points of interest). You’ll always be connected.
With the Mirror Screen® function, you can enjoy any of your
smartphone’s apps that are compatible with Android Auto*,
Apple CarPlay™*, or MirrorLink®* directly on the capacitive touchscreen.
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* Only certified Android Auto, Apple CarPlay™ or MirrorLink® applications will operate when the vehicle is
stopped or during driving, as appropriate. When driving, some features of the applications in question will
be disabled. Some types of content that may be free of charge on your smartphone require paid subscription to an equivalent certified Android Auto, Apple CarPlay™ or MirrorLink® application. The Mirror Screen®
feature works via either Android Auto (for Android smartphones), Apple CarPlay™ (for iOS smartphones), or
MirrorLink® technology (for Android smartphones compatible with MirrorLink®), provided you have a mobile
and Internet contract.

كــــن دائــمــــً عــلــــى اتــصــــال
 التي تمنحك دقة في المعلومات اللحظية3D TomTom ممع نظام المالحة
,محطات الخدمة,حالة الطقس,لجعل حياتك في الطريق أسهل (حركة المرور
.نقاط ذات أهمية)لتبقى متصل دائما,اقرب مواقف السيارات
® يمكنك التمتع بتطبيقات هاتفك الذكي عن طريقMirror Screen وبميزة
Android Auto*, Apple CarPlay™*, or شاشة اللمس و المتوافقة مع
.®* بشكل مباشرMirrorLink
.® ستعمل عندما تكون السيارة ثابتة أو متحركةAndroid Auto, Apple CarPlay™ or MirrorLink فقط التطبيقات الحاصلة على شهادة
 قد ينبغي أن٬ الستخدام بعض أنواع المحتويات المجانية على هاتفك الذكي. بعض مزايا التطبيقات لن تعمل٬عندما تكون السيارة متحركة
® أو معMirror Screen  تعمل ميزة.®Android Auto, Apple CarPlay™ or MirrorLink  حاصل على شهادة٬تشترك في تطبيق مدفوع
®MirrorLink ) أوiOS( ™ للهواتف الذكية بنظام تشغيلApple CarPlay ) وAndroid( ٬ (للهواتف الذكية بنظام تشغيلAndroid Auto
 شرط ان يكون للمستخدم اشتراك هاتف متحرك واتصال.Android  والتي تعمل بنظام تشغيلMirrorLink (للهواتف الذكية المطابقة لـ
 راجع موقع بيجو اإللكتروني٬ لمزيد من المعلومات.باإلنترنت
 العاديةQI *** معياري اختياري أو غير متوفر حسب النسخة – شحن استقرائي ألجهزة

OUTSTANDING ACOUSTICS.
Immerse yourself in high fidelity acoustics, with the sharp sound
of the speaker system. Equipped with 8 speakers, and a digital
amplifier, the 308 sound system delivers powerful, precise and

روعــــة اإلحــســــاس بــالــصــــوت
.وحدة للصوت
اغمر حواسك مع اجهزة الصوت عالية الدقة التي تعطي نقاء
ّ
 يوفر النظام, سماعات ومكبر صوت رقمي8 مع نظام السماعات المزود ب
. دقيقًا وطبيعيًا,  صوتًا قويًا308 الصوتي في بيجو

natural sound.

11

PARKING AID SYSTEMS.

نـظام الـمـسـاعدة عــلى الــركـن

NEVER LOOK BACK.
The 308 GT Line comes equipped with a host of parking aid features.
Navigate easily through busy streets and cities with front and rear
sensors in addition to the rear view camera.

ال تــنــظــــر خــلــفــــك مــــرة أخــــرى
 تنقل. والمجهزة بنظام المساعدة على الركنGT Line  طراز308 بيجو
في طرق المدن المزدحمة بسهولة مع الحساسات األمامية والخلفية
.باإلضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية
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OUTSTANDING DYNAMICS.

روعـــة ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الحـــركـــة.

DRIVING PLEASURE.
The PEUGEOT 308 is technically advanced
to deliver exemplary behaviour on the road.
Road-holding is adapted to each engine type
and PureTech, for optimal effectiveness and comfort.

مــتــعــــة القــيــــادة
 متطورة تقن ًيا بشكل يمنحها القدرة308 بيجو
.على تقديم اداء مثالي على الطريق
تتكيف مع طبيعة الطريق بحسب نوع المحرك وتكنولوجيا
. لتحقيق الفعالية والراحة المثلىPureTech الـ
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THE PURSUIT OF EFFICIENCY.

كـــفـــاءة لـــيـــس لـــهـــا نـــهـــايـــة

AN EFFICIENT ENGINE.
The 308 is equipped with the 1.6L Turbo, 165hp, and a
6-speed automatic transmission system.
This guarantees a smooth and efficient drive.

محــرك ذو كفائة
 حصان ونظام ناقل165  بقوة,  توربو1.6L مجهزة بـ308 بيجو
. سرعات مختلفة6حركة أوتوماتيكي بـ
.لضمان قيادة سلسلة و فعالة

Black Mistral leather trim with red stitch detail
 جلد مع تفصيل بغرزة حمراءBlack Mistral
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SET THE TONE.
Choose the colour that matches your character
from the nine in our colour range.

.ألــــوان تــعــ ّبــــر عــنــــك

Artense Grey

رمادي المع

Perla Nera
Black

رمادي
هريكين

Magnetic Blue

أسود
نيرا لؤلؤي

Pearlescent
White

أبيض
لؤلؤي

أزرق
ماجنيتيك

Ultimate Red

أحمر
ألتميت

9 اختر اللون الذي يتناسب مع شخصيتك من بين
.ألوان متوفرة لدينا

Hurricane Grey

ROLL IN STYLE.
Designed to complement the sharp exterior design,
the PEUGEOT 308 is available with a choice of alloy wheels
in either painted or two-tone diamond-cut finishes.

أنـــاقة فــــي القــيــــادة
 حيث تأتي بيجو،تم تصميمها لتالئم التصميم الخارجي الجريء
 إما مطلية أو بلونين بلمسة، مع خيار إطارات األلمنيوم308
diamond-cut
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18“ DIAMANT two tone
finish diamond cut alloy wheels

 بوصة18 إطارات بقياس
من األلومنيوم إلطاللة أنيقة فريدة

25

NETWORK AND SERVICES
When you choose PEUGEOT, you have the assurance
of knowing that your vehicle has been designed and
built to give you years of worry-free motoring. As a
PEUGEOT owner, you can also rely on the customer
care services of your dealer. This will ensure that
you’re talking to a specialist who’ll listen to you,
understand your problems and respond efficiently
- someone who also has the expertise to maintain
your PEUGEOT correctly, using trained technicians,
PEUGEOT diagnostic equipment and PEUGEOT
original parts.

FURTHER INFORMATION

ABOUT THIS BROCHURE

PEUGEOT ACCESSORIES
PEUGEOT Accessories are designed specifically
for each model, meaning no compromises on fit or
function. In addition, they are tested to a rigorous
standard for complete confidence and peace of mind.

The information contained in this brochure is based
on the data and images available at the time of
printing. Some features may not be available in the
region. As part of a policy of continuous specification
improvement, PEUGEOT reserves the right to modify
specification, options and colours at any time. For
full details ask your PEUGEOT dealer, or click on
me.peugeot.com. Print and photographic processes
used in this brochure may alter the depth and tone of
the colours shown. This brochure is not a contractual
document or offer of sale. The details in this
brochure cannot be reproduced without the express
authorisation of PEUGEOT.

PEUGEOT AND THE ENVIRONMENT
Our website has details of PEUGEOT’s environmental
and recycling policies.

PEUGEOT SERVICE CARE
Please refer to the maintenance book for details of the
service intervals and the specifics of vehicles operating
in arduous conditions.

الـشـبـكـة والـخـدمـات
حول هذا الكت ّيب

معلومات إضافية

المتضمنة في هذا الكت ّيب
تعتمد المعلومات
ّ
.على البيانات والصور المتاحة في وقت الطباعة
.من الممكن عدم تو ّفر بعض المزايا في المنطقة
 تحتفظ،كجزء من سياسة متابعة تطوير المواصفات
ٍ
 الخيارات واأللوان،بيجو بحق تعديل المواصفات
 نرجو منكم سؤال وكيلكم لمعرفة.في أي وقت
me.peugeot. تفضلوا بزيارة
 أو،المعلومات الكاملة
ّ
 من الممكن أن تؤثر عملية طباعة وتصوير.com
 ال يعتبر.هذا الكت ّيب على األلوان الموجودة فيها
 ال يمكن.هذا الكت ّيب وثيقة تعاقدية أو عرض للبيع
نسخ المعلومات الواردة في هذا الكت ّيب دون إذن
.تصريح من بيجو

إكسسوارات بيجو
تم تصميم إكسسوارات بيجو بشكل خاص لكل
 ما يعني أنه ليس هناك مساومة على عملها،طراز
 باإلضافة إلى ذلك فقد تم فحصها وفقًا.وتالؤمها
.لمعايير صارمة لثقة كاملة وضمان راحة البال
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بيجو والبيئة
يحتوي موقع بيجو اإللكتروني على سياسات بيجو
.نحو البيئة وإعادة التدوير

، فأنتم تختارون راحة البال،عند اختياركم بيجو
بمعرفتكم أنه تم تصميمها وبناءها لمنحكم
 كونكم أحد.سنوات من الطمأنينة على الطرقات
 فيمكنكم االعتماد على خدمة العمالء،مالكي بيجو
 هذا سيضمن تواصلكم.التابعة للموزّع الخاص بكم
مع اختصاصي يصغي إليكم ويفهم مشاكلكم
ويسعى إلى ح ّلها بكل كفاءة – باإلضافة إلى
تقنيين بخبرة كبيرة وتدريب متم ّيز للمحافظة على
 عبر أجهزة الفحص،بيجو خاصتكم بشكل صحيح
.الخاصة واستخدام قطع غيار بيجو األصلية

خدمة عمالء بيجو

يرجى منكم مراجعة كت ّيب الصيانة لمعرفة تفاصيل
فترات الخدمة ومواصفات السيارة أثناء عملها تحت
.الظروف الشديدة والشاقة

