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307 / 307 Break / 307 SW

Üdvözöljük a Peugeot világában! Peugeot-tulajdonosnak lenni sokkal több,
mint csupán egy kiváló autó 
tulajdonosának lenni.
Amikor Ön kiválaszt egy Peugeot modellt,
nem csak egy bizonyos designt vagy
motorizációt vásárol. Egy Peugeot 
modellel Ön egy olyan márka 
világlátásának eszenciáját vásárolja meg,
melynek legfõbb célja az Ön igényeinek
való megfelelés.

Ezt a világlátást négy szóban lehet a
legjobban összefoglalni: esztétikum,
dinamizmus, biztos érték és innováció.
Négy érték, mely minden Peugeot 
modellben tökéletes egységként forr össze.

Hogy mindez miben nyilvánul meg az Ön
számára?

Egyrészt a szépségben. Kifejezõ design és
tiszta vonalak, kiváló tradíciók nyomdokán.

A bizalomban is, természetesen.
Gépkocsijaink gyártása a legszigorúbb
minõségi elõírások betartásával történik,
azért, hogy tökéletes terméket, és ezáltal
a megbízhatóság nyugalmát nyújthassuk
át Önnek.

És végül, de nem utolsósorban 
intelligenciát. Modelljeink innovatív 

megoldásai kiszolgálják az Ön minden
igényét és megelõlegezik a jövõ technikáját.

Ez a négy alapérték a génjeinkbe van
kódolva. Megtalálja õket minden Peugeot
modellben. A katalógus oldalain végigfutó
négy vonal ezeket az értékeket testesíti
meg.

Így lehet tökéletes a harmónia Ön és 
gépkocsija között…

Peugeot
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Felfedezésre csábít

A képeken Peugeot 307 fekete Obsidien és Peugeot 307 Break szürke Fer látható

Szabadságérzet, feltöltõdés, kiteljesedés –
az új 307 utasterében ülve e három 
fogalom jut eszünkbe. Letisztult vonalai és
legmodernebb technológiát felvonultató
felszereltsége energiával tölti fel Önt a
mindennapokban.

Az új 307 tökéletes egységet alkotó 
harmonikus felépítése és dinamikus 
vonalai összehasonlíthatatlan térérzetet 
és fényt biztosítanak az utasoknak. 

Az elsõ lökhárító erõteljes vonalát 
a fényszórók íve szelídíti meg, 
a rövid motorháztetõ dinamizmusát 
a tetõ vonalainak lágysága teljesíti ki. 
Az új 307 újragondolt formavilága 
erõteljes, energikus személyiséget sugall. 



Felettünk a kék ég!
Kényelem //
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Panorámatetõ
Az 1,4 m2-es, egészen a hátsó ülõhelyek
fölé nyúló, hõvisszaverõ üveggel ellátott
panorámatetõ összehasonlíthatatlan
világosság- és térérzetet biztosít 
minden utas számára.

Maximális biztonság
A többrétegû üvegbõl készített tetõ
magas szintû biztonságot garantál. 
A normálüvegnél harmincszor nagyobb
ellenállással rendelkezõ üvegfelület
csökkenti a kívülrõl jövõ zajt, és 90%-ban
megszûri az ultraibolya sugarakat. 

Ütközés esetén a két függönylégzsák 
védi az oldalsó üléseken utazók fejét 
(a 2. sor ülésig).

Elektromosan vezérelhetõ tetõkárpit
Az elektromosan vezérelhetõ tetõkárpit
gombnyomásra szekvenciálisan nyílik vagy
csukódik, fényt vagy árnyékot biztosítva. 



Kényelem // 11

Peugeot 307 SW barna Palimbro teljes bõrkárpittal

Az elegáns és nagyvonalú 307 SW 
számos felszereltségi elemet kínál Önnek
kényelme és kellemes közérzete fokozása
érdekében: a fedélzeti számítógép hasznos
információkkal szolgál az út során, 

a kétzónás automata klímaberendezés* 
ideális hõmérsékletet biztosít... 
A 307 SW tökéletesen érti és 
maradéktalanul kiszolgálja vezetõjét 
és nem feledkezik meg utasairól sem.

Kényelem és intelligencia

* változattól függõen széria vagy opció



1. Digitális kijelzõs automata klímaberendezés*
A kétzónás automata klímaberendezés a kiválasztott
hõfoknak megfelelõen, automatikusan szabályozza 
az utastér hõkomfortját. A beállított hõmérséklet
eléréséhez a rendszer a levegõmennyiséget, az -elosztást,
a levegõáramlás irányát és a levegõ temperálását is
egyidejûleg és önmûködõen szabályozza. 

2. Alumíniumdekoráció*
Az alumíniumpedálok, a lábpihentetõ és a
sebességváltó alumíniumgombja eleganciát sugallnak.

3. Teljes bõrkárpit*
A 307 teljes bõrkárpitja a mûszerfal és az ajtóbetétek
bõrkárpitozását is magában foglalja, így figyelve a
legkisebb részletekre is.

4. RD4 rádió-CD*
A tökéletes hangminõséget 4×15 W teljesítmény, egy
digitális jelprocesszor (DPS) és 6 hangszóró biztosítja.
Az audiorendszer a kormányoszlopról vezérelhetõ.

* felszereltségtõl függõen széria vagy opció 
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Az újragondolt tér 
Az új 307 legfõbb jellemzõje a 
nagyvonalúság. Nagyvonalú, ami a 
belsõ teret illeti, jellegzetes, középmagas
felépítésének köszönhetõen, 

és nagyvonalú magas szintû 
felszereltségét illetõen is. 
Fedezze fel az újragondolt 
kényelem egyedi érzését!

Kényelem //
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Peugeot 307 bordó Cerbère teljes bõrkárpittal

307 SW



Egy magasabb szintû technológia áldásai

Világunk változik. A 307 magas felszereltsége megkönnyíti életét, segíti, 
vezeti és védelmezi Önt a változásokhoz való könnyedebb alkalmazkodásban.

Kényelem //
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1. Esõérzékelõs automata ablaktörlõ*
A szélvédõ felsõ részén elhelyezett érzékelõ
közvetítésével a rendszer az üvegre 
hulló csapadék intenzitásától függõen 
szabályozza a törlés sebességét.

2. Keréknyomás-ellenõrzõ** 
A keréknyomás csökkenésének számos
következménye lehet: a gyakran 
balesethez vezetõ defekt, az úttartás 
és a fékezés hatékonyságának romlása,
túlfogyasztás. A nyomásérzékelõ a négy
kerék szelepébe épített érzékelõkbõl áll,
amelyek folyamatos jelzést adnak 
a kerekekben mért légnyomásról. 
Ha a nyomás csökken, a vészjelzés 
megjelenik a képernyõn, miközben a
vezetõt hangjelzés is figyelmezteti 
a veszélyre.

3. Automatikusan bekapcsolódó
fényszórók*
Külsõ fényviszonyok gyengülése esetén –
sötétedéskor, garázsba, alagútba érve – a
mûszerfalba épített érzékelõ automatikusan 
felkapcsolja a fényszórókat. 
Amikor a külsõ fény eléri a megfelelõ 
szintet, az automatika kikapcsolja a 
lámpákat. Az automatikus fényszóró-
bekapcsolással összekötött esõérzékelõs
ablaktörlõ funkciónak köszönhetõen 
esõs idõben a világítás és az ablaktörlõ
egyszerre lép mûködésbe.

„Follow me home” funkció
A fényszórók késleltetett kikapcsolásának
funkciója, amely a gyújtás levétele után 
hazakísérõ fényt biztosít az utasok és a
vezetõ számára a garázsajtó vagy a kapu
kinyitásához.

* változattól függõen rendelhetõ, 
széria vagy opció

** változattól függõen rendelhetõ opcióként

RD4 rádió-CD*
A kettôs rádióvevôvel és dupla antennával
ellátott rádió-CD kiváló vételt biztosít.
A tökéletes hangminôség szolgálatában
4x15 W teljesítmény, egy digitális 
jelprocesszor (DPS), 2 magassugárzó, 
2 mélysugárzó és 2 széles sávú hangszóró
áll. 5 darabos CD-tár* is rendelhetõ hozzá.

Navigációs rendszer (RT3)**
Szóbeli és vizuális utasításokkal segíti Önt
a kívánt úti cél elérésében. GPS-antenna
érzékeli a mûholdas jelzéseket, beépített
radar pontosítja az autó helyzetét. Nem
kell mást tennie, mint a digitális térkép 
utasításait követni.

Az aktuális közlekedési információkat a
rendszerrel kompatibilis rádióadókon
keresztül tudhatja meg.

Bluetooth-kihangosítórendszer**
A gépkocsiba beszállva, a telefonos 
kommunikáció a Bluetooth-rendszeren
keresztül történik, a mobiltelefon kezelése
nem szükséges hozzá. Használatakor a
rádiótelefon információi a központi
kijelzõn jelennek meg, az egyes funkciók 
a kormányoszlopról vezérelhetõk. 
Hívás beérkezésekor az audiorendszert
elnémítja, a kommunikálás azonnal a
hangszórókon át történik.

GSM telefon**
Az RT3-rendszer részeként a telefonmodul
szabad kommunikációt biztosít, miközben
Ön a vezetésre koncentrálhat. 
A hangvezérelt telefonkönyv a számok
könnyed kezelését teszi lehetôvé.
Navigációs rendszerrel együtt rendelhetõ.

* változattól függõen széria vagy opció

** változattól függõen rendelhetõ opcióként



Az új Peugeot 307 nagyvonalúsága a
csomagtér tágasságában és a belsõ tér
variálhatóságában is megmutatkozik.

Variálható ülések
A 307 SW csúsztatható, dönthetõ, 
magasságban állítható elsõ ülései teljes
kényelmet biztosítanak. Az állítható 
fejtámasz és könyöktámasz növeli a
kényelemérzetet. A vezetõ kétféle 
pozíció közül választhat, attól függõen,
hogy országúton vagy városban
közlekedik.
A 2. üléssor 3 különálló utasülése 
számos variációs lehetõséget kínál:
sorban, lehajtott középsõ üléssel, 
egy ülés kiemelve, kettõ jobbra vagy 
balra rendezve, két ülés kiemelve. 
A 3. üléssorban igény szerint a 2. üléssor
szélsõ vagy középsõ ülése is elhelyezhetõ. 
A 3. sor egy vagy két, tartozékként 
rendelhetõ ülés elhelyezését teszi
lehetõvé. Ezek az ülések ugyanolyan 
szélesek, mint a második sor szélsõ

utasülései, csupán az emelt padló 
miatt alacsonyabbak. 

A 307 csomagtere
A 307 csomagtere impozáns: mérete 
420 litertõl 1470 literig* (lehajtott
ülésekkel) terjedhet. A csomagtartó
távvezérlõvel nyitható. Emellett még 
két kiegészítõ rakodórekesz áll az Ön 
rendelkezésére a kerékjárat mellett.

A 307 Break csomagtere
A 307 Break alaphelyzetben 594 literes*
csomagtere a hátsó üléspad ledöntésével
2032 liter* térfogatúra növelhetõ. 
A hátsó ülés mögött, a csomagtér
padlójában egy 19 literes tárolórekesz
kisebb tárgyak elhelyezését szolgálja, 
teteje 2/3-1/3 arányban nyitható. 
A kerékdobok elõtt két kisebb tárolóhelyet
és két kivehetõ rögzítõhálót találunk. 
A felszereltségtõl függõen kínált 
csomagtérháló vízszintesen vagy 
függõlegesen rögzíthetõ, a csomagtérben

található rögzítõpontok segítségével. 
A 307 Breaket csomagtértakaróval is 
felszerelték.

A 307 SW csomagtere
Több mint 2 m3-re** növelhetõ 
csomagtértérfogatával a 307 SW 
megfelelõ teret biztosít Önnek és 
utasainak, hogy igényeiknek megfelelõ
utazási körülményeket alakíthassanak ki.

* PSA-szabvány szerint

** hátsó ülések kivétele esetén, PSA-szabvány szerint

Kényelem //

Az átalakítás könnyedsége
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6 fokozatú manuális sebességváltó
A 6 fokozat minden elônyével rendelkezik:
erô az induláskor, meglepô dinamizmus
középsô fokozatokban, alacsony zajszint,
fogyasztás és károsanyag-kibocsátás az
utolsó fokozatban.

4 fokozatú szekvenciális
automata sebességváltó
Egyesíti magában a manuális és az
automata váltómûvek elõnyeit.
Szekvenciális üzemmódban a vezetõ
manuálisan vált fokozatot, autoaktív
üzemmódban a váltómû a vezetési
stílushoz alkalmazkodik. 3 kiegészítõ 
program – normál, sport, téli – áll a
vezetõ rendelkezésére. 

6 fokozatú szekvenciális
automata sebességváltó
A technológia legmagasabb szintje, 
a 307 SW dinamizmusának kiteljesítése.
A 6 fokozat elônyein túl (nagyobb 
teljesítmény, takarékos fogyasztás)
a sebességváltás teljes elektronikus 
vezérlése és a vezetési stílus 
figyelembevétele jellemzi. 
A Tiptronic Porsche-rendszerû 
szekvenciális üzemmód segítségével 
bármikor kezébe veheti az irányítást.

Tempomat és sebességhatároló* 
A tempomat lehetõvé teszi a rögzített
menetsebesség folyamatos fenntartását, 
a gázpedál érintése nélkül. Bármelyik
pedálra rálépve a funkció azonnal 
kikapcsol. A kormányról vezérelhetõ 
tempomat feljegyzi és „visszaolvassa” 
a jármû aktuális sebességét, illetve a
memorizált sebesség növekedését 
vagy csökkenését.

Részecskeszûrõ berendezés (FAP) 
A 136 és az SW 110 lóerõs motorjaiba
épített új generációs  részecskeszûrõ (FAP)
a katalizátordobban helyezkedik el.
Porózus szerkezete felfogja a rajta 
áthaladó kipufogógázok szénrészecskéit. 
A részecskeszûrõ berendezés fontos 
része a károsanyag-kibocsátás 
csökkentésére irányuló stratégiának,
ugyanakkor nem csökkenti az autó 
szolgáltatásait és a vezetés örömét.

* változattól függõen rendelhetõ opcióként
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Fogyasztási adatok
l/100 km

Erõátvitel

Városi

Országúti

Vegyes

CO2 (g/km)

5 fok. man./4 fok. aut.

10/11,2

5,8/6

7,4/7,9

174/189

Benzin Dízel3 és 5 ajtós

5 fok. man.

8,8

5,5

6,7

159

5 fok. man./4 fok. aut.

9,9/11,4

6,3/6,3

7,7/8,3

178/194

Benzin DízelBreak

Benzin DízelSW

A 307 modellcsalád számos benzines és HDi-erõforrást kínál, 
melyek mindegyike 16 szeleppel van ellátva. 

Dinamikus motorizációk, innovatív erõátvitel

Fogyasztási adatok
l/100 km

Erõátvitel

Városi

Országúti

Vegyes

CO2 (g/km)

Fogyasztási adatok 
l /100 km

Erõátvitel

Városi

Országúti

Vegyes

CO2 (g/km)

2.0 l 16v HDi 
136 LE FAP 

6 fok. man.

7,1

4,5

5,4

142

1.6 l 16v HDi 
110 LE

5 fok. man.

6,2

4,3

5

132

1.6 l 16v HDi 
90 LE

5 fok. man.

6,1

4,3

4,9

129

2.0 l 16v          
143 LE 

5 fok. man./4 fok. aut.

10,7/11,8

6/6,2

7,7/8,2

184/195

1.6 l  16v 

110 LE 

1.4 l 16v 
90 LE

5 fok. man.

8,7

5,3

6,5

155

1.4 l 16v 
90 LE

5 fok. man.

6,3

4,4

5,1

134

1.6 l 16v HDi 
110 LE

5 fok. man.

6,2

4,4

5,0

131

1.6 l 16v HDi 
90 LE

1.6 le 16v     
110 LE 

2.0 l 16v HDi 
136 LE FAP 

6 fok. aut.

9,5

5,4

6,9

183

2.0 l 16v HDi 
136 LE FAP 

6 fok. man.

7,3

4,7

5,6

148

5 fok. man.

6.3

4.5

5.1

134

1.6 l 16v HDi 
110 LE FAP

1.6 l 16v HDi 
90 LE

5 fok. man.

6,3

4,5

5,1

134

2.0 le 16v      
143 LE 

5 fok. man./4 fok. aut.

11/12,2

6,1/6,3

7,9/8,4

188/199

5 fok. man./4 fok. aut.

9,9/11,4

6,3/6,3

7,7/8,3

178/194

1.6 l 16v     
110 LE 
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Az új 307 aktív és passzív biztonsági felszereltsége óriási szerepet játszik az ütközések 
kockázatának elkerülésében, illetve a balesetek utáni következmények enyhítésében. 
A 307 karosszériája valódi túlélõcellaként védi utasait. 

Passzív biztonságAktív biztonság

A teljes bizalom már induláskor
megteremtõdik Ön és autója között.
Néhány kanyar és fékezés bizonyítja, 
hogy az elsõ pillanatok bizalma nem
véletlenszerûen alakult ki, hanem 
a példaértékûen dinamikus 
viselkedés miatt.

A 307 úttartását ennek 
függvényében optimalizálták: 
Pseudo McPherson elsõ felfüggesztés,
szélesebb nyomtáv, acél hátsó futómû
deformálódó kereszttartóval. Erõteljes 
és hatékony fékhatás? A 307 biztosítja
Önnek. Változó rásegítésû szervo-
kormánya autópályán biztos tartást,
parkolásnál kiváló manõverezhetõséget
garantál. A rásegítés a motor 
fordulat-számától függetlenül, 
folyamatosan, észrevehetetlenül 
változik.

És ez még nem minden!

Hogy különleges helyzetekben is
tökéletes vezetési élményt garantáljon,
a 307-et teljes, többféle szolgáltatást
magában foglaló fékrendszerrel látták el:

• a blokkolásgátló (ABS) hirtelen
fékezéskor kiküszöböli a kerekek 
teljes blokkolását;

• a kerekenkénti fékerô-szabályozás 
nagyobb és pontosabb fékhatást 
biztosít;

• a vészfékrásegítés szükség esetén 
pluszfékerôt biztosít.

Az ESP* még két kiegészítõ 
szolgáltatást nyújt:

• a kipörgésgátló kisebb tapadás esetén 
óv meg a kerekek kipörgésétôl;

• a stabilitáskontroll szélsôséges 
dinamikai helyzetekben segít 
az egyensúly fenntartásában, 
megakadályozva az alul- vagy 
túlkormányozást.

Erõteljes fékezéskor a vészvillogók
automatikusan bekapcsolnak, így
figyelmeztetve a mögöttünk haladókat 
a veszélyre, és csökkentve a ráfutásos 
balesetek kockázatát.

* változattól függõen széria vagy opció

Oltalmazó intelligencia

A 307 az Euro NCAP tesztprogram 
felnõtt utasvédelmi vizsgálatán 
4 csillagos eredményt ért el. 

Frontális ütközés esetén az autó
megerõsített szerkezete és méretes
váznyúlványai gondosan eltervezett 
forgatókönyv szerint deformálódnak, hogy
még jobban elnyeljék az ütközési energiát.
Oldalütközés esetén a karosszériaszerkezet
és az utasteret körülvevõ védõkeret a
túlélõtér megõrzése mellett nyeli el az
ütközési energiát.

Az optimális biztonságot 6 légzsák 
biztosíthatja:

• az ütközés mértékéhez alkalmazkodó
vezetõ- és utasoldali légzsákok,

• a 2 oldallégzsák* az elöl utazók 
mellkasát, hasát és medencéjét védi,

• a 2 függönylégzsák* pedig az elöl és
hátul utazók fejét védi. 

Az elsõ biztonsági övek pirotechnikai
övfeszítõkkel és överõ-határolóval, 
a hátsók pedig överõ-határolóval 
vannak ellátva.

A hátsó ülõhelyek 3 Isofix rögzítési ponttal
vannak ellátva, a gyermekülés biztonságos
elhelyezése érdekében. 
Az utasoldali légzsák semlegesíthetõ, így
az elsõ utasülésben menetiránynak háttal
elhelyezhetõ egy gyermekülés.

Az aktív lábtámasz korlátozza a 
vezetõ lábsérüléseinek veszélyét. 
Az új fejlesztésû, ergonomikus lábtámasz
ütközés esetén programozottan mozdul el,
csökkentve a lábsérülés lehetõségét.

Mindemellett a 307 az értékek védelmérõl,
a feltörés elleni védelemrõl is gondoskodik. 
Az ajtózárba nem illeszthetõ más tárgy
(például csavarhúzó) az indítókulcson kívül,
a kormányoszlopot pedig lopásgátló
szerkezettel szerelték fel. 
A megerõsített ajtóváz és az ajtónyitást
vezérlõ elektronikus rendszer gondosan
védi az utasteret az illetéktelen 
behatolóktól. Opcióként riasztó-
berendezés és szuperretesz is 
rendelhetõ.

* változattól függõen széria vagy opció



Felszereltségi szintek

Választás //

307 és 307 Break Sphere

• Aktív lábtámasz 
• Állítható magasságú vezetõülés
• Blokkolásgátló (ABS) és elektronikus

fékerõelosztó
• Csomagtértakaró (Break változatnál)
• Elektromos ablakemelõ elöl
• Fedélzeti számítógép
• Hûthetõ kesztyûtartó klímaberendezés

esetén
• Intelligens karbantartásjelzõ
• Isofix rögzítési pontok
• Központi zár távirányítóval
• Léptetõkódos indításgátló

• Négy irányban állítható kormány
• Osztottan dönthetõ hátsó üléspad 

és támla
• Pirotechnikai övfeszítõk 

överõ-határolóval
• Pollenszûrõ
• Sebességfüggõ szervokormány
• Tetõsínek (Break változatnál)
• Vészfékezéskor bekapcsolódó vészvil-

logók
• Vészfékrásegítés
• Vezetõ- és utasoldali légzsák

Fekete-szürke Starting, szövet

307 és 307 Break D-Sign

Sphere felszereltség +

• Elektromos és fûthetõ visszapillantó tükrök, szekvenciális elsõ ablakemelõk
• Karosszéria színére fényezett kilincsek és tükörházak
• Karosszéria színére fényezett külsõ védõelemek
• Ködfényszórók
• Manuális klímaberendezés
• Szõnyeggarnitúra D-sign logóval

Fekete Figue

307 Sportline (kizárólag 5 ajtós változatban)

Fekete-szürke Ikho, szövet Fekete Titane, bõr
(opció) 

Bordó Cerbere, teljes bõr
(opció) 

Barna Palimbro, teljes bõr
(opció)

D-sign felszereltség + 

• 16"-os „Equinoxe” könnyûfém 
keréktárcsa 

• Automata kétzónás klímaberendezés
aktívszén szûrõvel

• Biztonsági csomag: oldal- és füg-
gönylégzsákok

• Bõrbevonatú kormánykerék és
sebességváltó gomb

• Csomagtérháló
• ESP és kipörgésgátló 

(kizárólag 2.0 Hdi motornál széria)
• Krómozott hûtõmaszk

• Peugeot rádió-CD (RD4) 
6 hangszóró, kormányoszlopról vezérelhetõ

• Szekvenciális elektromos ablakemelõ 
hátul becsípõdésgátlóval
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307 SW Symbole

• Aktív lábtámasz 
• Állítható magasságú vezetõ- és utasülés
• Blokkolásgátló (ABS) és elektronikus fékerõelosztó
• Csomagtérháló
• Csomagtértakaró 
• Elektromos és fûth. visszapillantó tükrök, szekvenciális elsõ ablakemelõk
• Fedélzeti számítógép
• Hûthetõ kesztyûtartó 
• Intelligens karbantartásjelzõ
• Isofix rögzítési pontok
• Karosszéria színére fényezett külsõ védõelemek
• Ködfényszórók
• Könyöktámaszok elöl, fiókok az elsõ ülések alatt
• Központi zár távirányítóval
• Krómozott hûtõmaszk
• Krómozott kilincsek és tetõsínek
• Krómrács a lökhárítón
• Különálló, sínen csúsztatható, állítható hátsó ülések (3 db)
• Léptetõkódos indításgátló
• Manuális klímaberendezés
• Megvilágított piperetükrök
• Négy irányban állítható kormány
• Oldal- és függönylégzsákok
• Panoráma üvegtetõ elektromosan mozgatható tetõkárpittal
• Peugeot rádió-CD (RD4) 6 hangszóró, kormányoszlopról vezérelhetõ
• Pirotechnikai övfeszítõk överõ-határolóval
• Pollenszûrõ
• Sebességfüggõ szervokormány
• Sötétített hátsó szélvédõ
• Vészfékezéskor bekapcsolódó vészvillogók
• Vészfékrásegítés
• Vezetõ- és utasoldali légzsák

307 SW Supreme307 SW Supreme

Symbole felszereltség  +

• 16''-os „Equinoxe” könnyûfém keréktárcsa
• Automata kétzónás klímaberendezés aktívszén szûrõvel
• Automatikusan behajtódó visszapillantó tükrök
• ESP és kipörgésgátló (kizárólag 2.0 Hdi motornál széria)
• Kilátás csomag: esõérzékelõs ablaktörlõ, automata fényszóró, 

elektrokróm belsõ tükör, hõvisszaverõ szélvédõ
• Szekvenciális elektromos ablakemelõ hátul becsípõdésgátlóval

Bordó Cerbere, teljes bõr
(opció) 

Barna Palimbro, teljes bõr
(opció)

Fekete Titane, bõr
(opció) 

Fekete Perlo, szövet

Szürke Agave, velúr-szövet 

Fekete Perlo, szövet

Szürke Agave, velúr-szövet 
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Az új 307 fantáziadús belsõ tere minden felszereltségi szinten az egyedi kialakítás 
lehetõségét kínálja, becsalogatva a színeket az utastérbe. 

Választás //

Metálfényezés (opció):

Mattfényezés:

Szürke Aluminium Szürke Cendré Szürke Ermitage
(csak SW változat esetén)

Szürke Cerianthe
(csak SW változat esetén)

Tervezze meg saját, egyedi 307 modelljét!

Apolló 15" Equinoxe 16" Atalante 17"

Berline

Break / SW

Szürke Fer Szürke Manitoba Kék Abysse Kék Recife

Piros Lucifer Bíbor Montecristo
2007. februári gyártásig rendelhetõ

Fekete Obsidien

Columbia 15" Solstice 15" Jupiter 16"

Dísztárcsák*

Könnyûfém keréktárcsák*

4211 mm 
1746 mm 
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Fehér Banquise Szürke Hurricane (csak Berline 
és Break változatokhoz)

* A dísztárcsák és könnyûfém keréktárcsák 
felszereltségi szintenként és 
motorizációnként változók.

Az egyes felszereltségi szintek, kárpitok és külsõ színek
párosításáról márkakereskedõje tud Önnek felvilágosítást adni.
Megalkothatja saját autóját, ha ellátogat a www.peugeot.hu
oldalra, a konfigurátor almenübe.



27Választás //

1 opció     2 a kalaptartó alatt (PSA-szabvány szerint)     3 hátsó ülések ledöntve, tetôig pakolva (PSA-szabvány szerint)     4 a 2. sor ülései teljesen elôre-, ill. hátrahúzva és a kalaptartó alatt                          5 hátsó ülések nélkül, tetôig pakolva     * ideiglenesen 260 Nm-re növelhetô (Overboost-funkció)     ** ideiglenesen 340 Nm-re növelhetô (Overboost-funkció)     * VDA szerint 

Mûszaki adatok és méretek
11..44  ll 11..66  ll 22..00  ll 11..66  ll  HHDDii  9900 11..66  ll  HHDDii  111100  22..00  ll  HHDDii

33  aa.. 55  aa            BBrreeaakk 55  aa.. 55  aa..  aauutt..  BBrreeaakk SSWW 55  aa.. SSWW  SSWW  AAuutt.. 33  aa.. 55  aa.. BBrreeaakk SSWW 55  aa.. BBrreeaakk SSWW 55  aa.. SSWW SSWW  AAuutt..

MMOOTTOORR  

Hengerûrtartalom (cm3) 1360 1587 1997 1560 1560 1997
Hengerek száma 4 4 4 4 4 4
Maximális teljesítmény (kW/LE) 65/90 80/110 103/143 66/90 80/110 100/136
Fordulat/perc 5250 5800 6000 4000 4000 4000
Maximális nyomaték (Nm) 133 147 200 215 240/260* 320/340**
Fordulat/perc 3250 4000 4000 1750 1750 2000
Befecskendezés hengerenkénti hengerenkénti hengerenkénti közvetlen, nagynyomású közvetlen, nagynyomású közvetlen, nagynyomású
Szelepek száma 16 16 16 16 16 16
SSEEBBEESSSSÉÉGGVVÁÁLLTTÓÓ  

Fokozatok száma:
– 5 fokozatú manuális � � � � – � � � � – � � � � � � � – – –
– 6 fokozatú manuális – – – – – – – – – – – – – – – – – � � –
– Tiptronic 4 fok. aut. – – – – � – – – – � – – – – – – – – – –
– Tiptronic 6 fok. aut. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – �

FFUUTTÓÓMMÛÛ  

Elöl Pseudo-McPherson       felfüggesztés, tekercsrugók, integrált, hidraulikus lengéscsillapítók, stabilizátorrúd
Hátul Független        kerékfelfüggesztés, tekercsrugók, hidraulikus lengéscsillapítók, hosszlengôkarok
FFÉÉKK  

Elöl hûtött tárcsa
Hátul tárcsa
GGUUMMIIAABBRROONNCCSSOOKK  

Méret 195/65 R15H 195/65 R15H 195/55 R15H 205/55 R16V 195/65 R15H 205/55 R16V 205/55 R16V
205/55 R16V1 – 205/55 R16V1 205/50 R17W1 205/50 R17W1 205/50 R17W1 – 205/50 R17W1

TTÖÖMMEEGG    ((kkgg))

Saját tömeg (üzemanyaggal) 1174 1174 1231 1204 1240 1255 1360 1250 1391 1418 1214 1231 1284 1384 1250 1304 1408 1363 1500 1531
Megengedett össztömeg 1650 1650 1700 1700 1725 1800 1940 1720 1970 1985 1770 1770 1830 1970 1770 1830 2000 1850 2080 2115
Vontatható össztömeg 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1360 1360 1300 1300 1360 1300 1300 1600 1500 1500
fékezett utánfutóval
Össz. eng. gurulótömeg 2850 2850 2850 2900 2900 2900 2900 3200 3200 3200 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3130 3450 3450 3450
MMEENNEETTTTEELLJJEESSÍÍTTMMÉÉNNYY  

Maximális sebesség (km/h) 172 170 190 186 182 205 200 197 179 174 188 183 202 197 199
Gyorsulás (s)
– 0-ról 100 km/h-ra 14,2 15,3 11,7 14 12,8 9,8 10,7 12,1 13,9 15,1 12,3 13,5 11 12 12
– 1000 m álló helyzetbôl 35,6 36,7 33,1 35,2 34,2 31 32 33,5 35,4 36,5 34 35,1 32,4 33,5 33,6
KKAAPPAACCIITTÁÁSS  ((ll))

Üzemanyagtartály (l) 60
Csomagtartó-térfogat (l)*** 
– hátsó ülések függôlegesen 420 5942 420 5942 676/5984 420 676/5984 420 5942 676/5984 420 5942 676/5984 420 676/5984

– hátsó ülések lehajtva 1470 20323 1470 20323 20825 1470 20825 1470 20323 20825 1470 20323 20825 1470 20825

FFOOGGYYAASSZZTTÁÁSS  ((ll//110000  kkmm))  

Városi 8,7 8,8 10 11,2 9,9 10,7 11 12,2 6,1 6,2 6,3 6 6,1 6,2 7,1 7,3 9,5
Városon kívüli 5,3 5,5 5,8 6 6,3 6 6,1 6,3 4,3 4,4 4,5 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7 5,4
Vegyes 6,5 6,7 7,4 7,9 7,7 7,7 7,9 8,4 4,9 5 5,1 4,8 4,9 5 5,4 5,6 6,9
CO2 (g/km) 155 159 174 189 178 184 188 199 129 131 134 126 128 131 142 148 143



Tartozékok
A Peugeot Designközpont által kifejlesztett magas technológiát képviselõ tartozékokat mind 
különös gonddal tervezték, hogy azok megfeleljenek az Ön megbízhatósági és kényelmi igényeinek. 
A következõ oldalakon e termékek széles választékát mutatjuk be Önnek. 

Választás //

Légterelõk Hátsó légterelõ Szõnyegek

Zárható tetõcsomagtartó rudak

Tetõbox

Vonóhorog

Gyerekülés

Kerékpártartó

Komfort Design

Üléshuzatok

Könnyûfém keréktárcsák

Cotya Aidel Challenger

Saona Udine Venise

Kényelem

Audio

Kalaptartó alá szerelhetô rakodórekesz Ködfényszóró

Csomagtéri rakodótálca Csomagtérháló Lopásgátló kerékôr Behatolásérzékelô riasztó

CD-váltó Videomonitor

Oldalsó napfényrolók Hátsó napfényroló

Csomagtérszônyeg Küszöbvédôk

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás idôpontjának felelnek meg. A képeken bemutatott gépjármûvek felszereltsége széria vagy opció, változattól függôen. A termékek folyamatos tökéletesítése
során a Peugeot bármikor megváltoztathatja a mûszaki adatokat, a felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és 
fotóeljárások nem teszik lehetôvé a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Következésképp ez a dokumentum általános információkkal szolgál, így nem tekinthetô szerzôdés hivatalos alapjának. Pontos és bôvebb
felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon a márkakereskedôjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot elôzetes beleegyezésével reprodukálhatók.
Katalógus kiadása: 2006. december

www.peugeot.hu 

Védelem
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Peugeot & Ön //

307 / 307 Break / 307 SW

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN 

Peugeot Garancia(1)

A szerzôdéses garancia 2 évre szól a Peugeot
jármûvek esetében, kilométer-korlátozás
nélkül. Az átrozsdásodás elleni garancia
személygépjármûveknél 12 évre, tehergépjár-
mûveknél 6 évre szól.

Peugeot Assistance
Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában, a
hét minden napján igénybe veheti a Peugeot
Assistance szolgáltatásait. Ha útközben várat-
lanul mûszaki meghibásodást észlel, kérjük,
hívja az alábbi zöldszámot (csak Magyarország
területérôl, illetve magyar telefonszolgál-
tatótól indított hívás esetén):
06 80 44 24 24

A szolgáltatás egész Európában igénybe
vehetô a következô telefonszámon:
00 36 1 411 07 24

Peugeot Service
Márkaszerviz-hálózatunkban a Peugeot-szab-
ványok szigorú elôírásainak betartásával dol-
goznak. Ezek a szabványok kizárólag a
Peugeot által tesztelt és engedélyezett kiváló
minôségû eredeti alkatrészek beépítését
engedélyezik, valamint szigorú technikai
felkészültséget és magas szintû mûszaki szak-
tudást követelnek meg a márkaszerviz dolgo-
zóitól.

Peugeot Rapide
Nincs ideje várakozni és idôpontot kérni?
Nem probléma!

A Peugeot Rapide olyan gyorsszerviz- szolgál-
tatás, mely javítások meghatározott körének
gyors és szakszerû elvégzésére szakosodott.
Ide tartozik az olajcsere, gumiabroncscsere,
fékbetét- és kipufogódob- csere, az akku-
mulátorral és a világítással (fényszórók és lám-
pák) kapcsolatos kisebb beavatkozások, illetve
tartozékok beszerelése. Ezekhez a bea-
vatkozásokhoz munkatársaink az Ön érkezése
után azonnal hozzálátnak és egy órán belül
elvégzik azokat.

Peugeot Service garantált áras szolgál-
tatáscsomagok 
Peugeot Service garantált áras szolgáltatás-
csomagjaink ára fix, és elôre tervezhetô. 
A csomagok magukban foglalják az alkatrész
árát, a munkadíjat és egy 30 pontos ingyenes

átvizsgálást. Azon ügyfeleinknek ajánljuk, 
akik különös gonddal ügyelnek gépjármûvük
állapotára, és a kötelezô revízióknál gyakrab-
ban kívánják ellenôriztetni és karbantartani
autójukat.

Kiterjesztett garanciaszerzõdés(2)

A kiterjesztett garanciaszerzôdés 
lehetôvé teszi, hogy Ön a márka 
által biztosított 2 éves szerzôdéses 
garancián túl meghosszabbítsa a 
gépjármûvére vonatkozó garanciát. 
A szolgáltatás olyan Peugeot gépjármûre
igényelhetô, amely kevesebb mint 
2 éves, és futásteljesítménye nem 
éri el a 40 000 km-t, illetve kötelezô 
karbantartásait a Peugeot hálózatában
végezték el. 

Peugeot Boutique
A Peugeot Boutique-ban az 
Automobiles Peugeot által kifejlesztett 
és tesztelt termékek, tartozékok 
széles körû választékával várjuk Önt: 
kényelmi és komfortérzetét emelô, karban-
tartást megkönnyítô termékek, biztonsági és
audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus 
termék közül választhat!

Peugeot Hûségprogram(3)

Pihenésre vágyik? Ön gondoskodik 
a kiváló társaságról, mi biztosítjuk
pihenéséhez az ingyenes szállást! 
Ön a Peugeot-t választotta. 
Mi így mondunk köszönetet!

2006-tól minden egyéni Peugeot-vásárlót 
egy utazási lehetõséggel ajándékozunk meg,
melyet 2008. június 30-ig bármikor 
felhasználhat az általunk biztosított 
hotelek szabad kapacitásának függvényében.
Ehhez nem kell mást tennie, mint 
a vásárlás után postai úton kézhez kapott
üdvözlõcsomagunkban található kérdõívet
kitölteni és elküldeni címünkre.

Jó utat és kellemes pihenést kíván Önnek a
Peugeot!

(1) A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot
idõszakos vizsgálatok és garanciafeltételek 
füzetben találhatja meg. A Peugeot Hungária Kft. 
a változtatás jogát fenntartja.

(2) Elérhetõ elõreláthatólag 2007 folyamán.
(3) A programban azon kedves Ügyfeleink vesznek részt,

akik autójukat magánszemélyként vásárolták meg. 
A tájékoztatás nem teljes körû, az utazási kupon 
felhasználási lehetôségeirôl, a pihentetô helyszínekrôl
és egyéb hasznos tanácsokról Ön további információt
kaphat az interneten a www.peugeot.hu oldalon az
én peugeot-m/hûségprogram menüpont alatt vagy
telefonon a 06 40 200 720-as helyi tarifával hívható
kékszámon vagy a husegprogram@peugeot.hu 
e-mail címen.

Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedô és az autó 
tulajdonosa közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és
elônyökrôl, amelyek Önt mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá
teszik Ön és utasai számára. A Peugeot kiépített hálózatának köszönhetôen Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*,
ahol szakemberek várják Önt, és készséggel állnak rendelkezésére.

Hálózat és szolgáltatások



További információk:
www.peugeot.hu
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