
                                                         

Peugeot 308 1,5 BlueHDi 96kW 
 

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 12 990 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 17 990  

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 20 490 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 585 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 192 

Registračný poplatok (€ s DPH) 150 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (ccm) 1499 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k) ot min-1 96(130)/3750 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 300/1750 

Pohon predných kolies 

Prevodovka 6-st. manuál 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava jednoduchá 

Riadenie s el. posilňovačom 

Priemer otáčania (m) 10,4 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu kotúčové 

Pneumatiky 205/55R16 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie 5-dverová, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4253 – 1804 – 1457 

Rázvor (mm) 2620 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1559/1553 

Svetlá výška (mm) 109 

Objem batožinového priestoru  (l) 420/1228 

Objem palivovej nádrže (l) 52,5 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1373 

Užitočná hmotnosť (kg) 512 

Celková hmotnosť (kg) 1810 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1484 

Vnútorná šírka minimum 1384 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Vzdialenosť sedák - strop min./max. 935/1035 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 320/340 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 745 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1435 

Vnútorná šírka minimum 1360 

Vzdialenosť sedák - strop 935 

Vzdialenosť podlaha - sedák 360 

Dĺžka predný sedák (mm) 510 

Dĺžka zadný sedák (mm) 490 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 10,2 

Maximálna rýchlosť (km/h) 204 

Spotreba mesto (l/100 km) 4,2 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 3,4 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 3,7 

Emisie CO2 (kg.km-1) 96 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 10,6 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,2 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 6,1 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 6,3 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 5,3 

Spotreba v teste priemer od užívateľov (l/100 km) 5,07 

Spotreba od užívateľov min/max (l/100km) 4,56/6,24 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 1 949 

1. rok pri najazdení 30.000 km 3 151 

2. rok pri najazdení 30.000 km 4 128 

2. rok pri najazdení 60.000 km 6 748 

3. rok pri najazdení 45.000 km 5 947 

3. rok pri najazdení 90.000 km 10 063 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 6 739 

1. rok pri najazdení 30.000 km 7 941 

2. rok pri najazdení 30.000 km 11 018 

2. rok pri najazdení 60.000 km 13 638 

3. rok pri najazdení 45.000 km 14 933  

3. rok pri najazdení 90.000 km 18 002 

Cena PHM (€/liter) 1,250 

Normohodina servis (€ s DPH) 33 

Gar. kontroly (km) 30 000 km/1 rok 

Výmena oleja 20 000 km/1 rok 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 331 

Predný blatník 169 

Svetlomet. + smerovka 918 

Spätné el. zrkadlo  340 

Predný nárazník (spodný + horný) 360 

Predný tlmič 114 

Predné brzdové platničky 121 



Predná tyčka stabilizátora - 

Spojka - 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 3 

Na celé auto 2 

Motor a mechanické časti 2 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 15 700 

Po 2. roku 60.000 km 13 600 

Po 3. roku 90.000 km 11 500 

 

 

 

VÝBAVA 
Výbava Alure ( Active+): 16“ liatinové disky + dojazdové rezervné koleso, pred. a zad. parkovací asistent, predné 
hmlovky,  bezkľúčový prístup a štartovanie, el. sklápateľné spätné zrkadlá, el. parkovacia brzda, osvetlenie priestoru 
pre nohy, chrómové lišty okien, LED predné a zadné osvetlenie stropu, "Full LED" svetlomety, Pack Bezpečnosť, Pack 
Confort - výklopná opierka rúk vzadu s otvorom na lyže. 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ jazdné vlastnosti (ovládateľnosť a stabilita) 

+ príjemne pohodlný podvozok 

+ pružný a úsporný motor 

+ plynulý ťah motora od „voľnobehu“ 

+ veľmi dobré odhlučnenie 

+ kultúra na daný typ motora 

+ presné radenie, po ruke umiestnená radiaca páka 

+ prakt. otvor po sklopení stredovej opierky vzadu na prepravu dlhších predmetov 

MÍNUSY 

– pre vyšších pasažierov miesto pre kolená vzadu  

– posed za volantom nemusí vyhovovať každému 

 

 


