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Interiér každého sportovně střiženého
auta je většinou elegantně černý.

Klasická tlačítka zmizela. Vše se
ovládá skrze dotykový displej.

Řidič má k dispozici údaje o aktuálním
výkonu, točivém momentu i přeplňování.

Špičkový podvozek nabízí skvělé jízdní
vlastnosti, stále je ale dostatečně komfortní.

S novou sílou

Peugeot 308
GT je rychlý,
přitom stále
denně použitelný model
s atraktivní
výbavou
a rozumnými
provozními
náklady.

Úspěšný Peugeot 308, ověnčený titulem Evropské auto roku 2014, přišel ve své nejrychlejší verzi.
Již označení GT a možnost pořídit ji hned ve čtyřech provedeních napovídají, že nejde o vyloženě
„ostrý“ sportovní model. Vyhoví každodenním cestám, přitom nabídne i rychlost a emoce.

Z

kratka GT není u Peugeotu
novinkou. Francouzská
značka jí označuje již
vrcholnou verzi svého největšího
modelu střední třídy 508. Vyloženě
sportovní verze „třistaosmičky“
s technikou kupé RCZ R, dorazí
později pod jménem GTi nebo R.
Hlavními konkurenty Peugeotu
308 GT tak jsou například Ford
Focus ST a Škoda Octavia RS.

Hatchback nebo
praktické kombi
Peugeot 308 GT je nabízen s pětid-

veřovou karoserií hatchback nebo
kombi. Od slabších verzí se liší
decentními úpravami, které dobře
vystihují charakter vozu. Je rychlý,
ale poměrně nenápadný a stále
elegantní. Možná nejmarkantnější
změnou jsou nová osmnáctipalcová
kola. Lvíček z kapoty se přestěhoval do tmavé masky chladiče.
Mlhová světla chybí, místo nich
je vstup vzduchu pro mezichladič
turbodmychadla. Nad těmito otvory jsou nové blikače, animované
podobně jako u některých vozů
značky Audi. Provedení GT má
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standardně přední LED světlomety, stejnou moderní technologii
využívají i zadní světla a blikače
ve zpětných zrcátkách s černými
kryty. Vzadu se liší pozměněným
nárazníkem s leskle černou imitací
difuzoru a chromovanými koncovkami výfuků ve tvaru lichoběžníků.
Vůz opticky rozšiřují masivnější
aerodynamické prahy.

Volant jako ve videohře
Peugeot 308 se od svých rivalů liší
interiérem nazvaným i-Cockpit,
který by měl řidiči poskytnout

intenzivnější zážitky z jízdy.
Řidič sedí za nezvykle malým
volantem a na vysoko umístěný
přístrojový štít se dívá ne skrze
volant, nýbrž nad ním. To přináší další výhodu, hlavní ukazatele
s podkladem připomínajícím
šachovnicový prapor má tak
blíže svému zornému poli. Kdo si
však nastavuje volant výše, právě
spodní část těchto přístrojů mu
zakryje, nezvykem je také otáčkoměr stoupající proti směru
hodinových ručiček. Malý volant
se do sportovnější verze hodí,

dá vzpomenout na počítačové hry,
motokáry nebo volanty závodních
aut.
Specialitou Peugeotu 308 GT
je tlačítko s nápisem sport, po
jehož zmáčknutí vůz přejde do
sportovního režimu. Změní barvu
podsvícení přístrojů z bílé na
červenou, zrychlí reakce motoru
a případné automatické převodovky na plynový pedál, omezí účinek
elektromechanického posilovače
řízení a změní zvuk auta v hlasitější. Je to umělý koncert. Bručení
benzínového motoru sice částečně

vyhází z jeho přirozeného zvuku
změněného spolu s jeho přemapováním řídící jednotky v tomto
režimu a zesiluje jej, ale vychází
z reproduktorů.

Kombi je prostornější
Kombi modelu 308 nabízí ve srovnání s hatchbackem prostornější
interiér díky prodlouženému rozvoru náprav o 11 centimetrů. I tak
ale lze vnitřní prostor pro cestující
označit v dané nižší střední třídě
za průměrný. Naopak nadprůměrně velký je zavazadlový prostor,

který se chlubí 610 litry. Objem lze
snadno zvýšit zatažením za páčky
na bočních stranách, po kterých
se opěradla zadních sedadel sklopí
na sedáky, které se samočin ně
sníží a tím vznikne rovná plocha,
navazující na dno zavazadlového
prostoru. Odkládacích prostor je
dost, jediný držák na nápoje je však
utopen v hloubi středové konzole
mezi řidičem a spolujezdcem.
Peugeot 308 GT má štědrou standardní výbavu a kvalitní interiér.
Je rychlý, přitom použitelný pro
každodenní cesty za prací, při

kterých by měl být vzhledem k nabízeným výkonům i úsporný.

Skvěle naladěný
podvozek
Již standardní Peugeot má ve
své třídě nadprůměrné jízdní
vlastnosti, a to i s vlečenou zadní
nápravou. Podvozek verze GT byl
dále upraven. Vpředu se snížil o 7
milimetrů, vzadu o 10 mm a má
tužší odpružení, na přední nápravě
o 20 % a na zadní se silnějším stabilizátorem o 10 %. Ve skutečnosti
působí ještě tvrdším dojmem, za
duben GRAND auto 13

představení

Peugeot 308 GT

Automatická převodovka nabízí
ruční řazení pod volantem.
Škoda, že chybí klasická ruční brzda.
Tu nahradila elektricky ovládaná.

Interiér nabízí vysoce
kvalitní materiály.

Zadní světla
jsou ledková.

Samozřejmostí jsou krásná
osmnáctipalcová kola.

Peugeot 308 GT je k dispozici jako hatchback i praktické
kombi se zavazadlovým prostorem o objemu 610 litrů.

což mohou velká kola o průměru
18 palců, obouvající vynikající nízkoprofilové pneumatiky Michelin
Pilot Sport 3 o rozměru 225/40
R18.
Tvrdosti některých sportovních
hatchbacků však Peugeot 308
GT nedosahuje. Stále dokáže být
pohodlným autem, jen tužším.
Přilnavost je velmi dobrá, při
rychlých průjezdech zatáčkami se
udrží i rozbité silnice a na ostrých
nerovnostech neposkakuje, ty
nejhorší se projeví jen tlumenými
rázy. Běžné nerovnosti dokáže
filtrovat až překvapivě dobře.
Příjemné je, že stabilizační systém
lze trvale vypnout. Pro sportovnější jízdu se lépe hodí benzínová
verze. Ta je nejen rychlejší, ale
i zábavnější. Motor silně zatahuje
z nízkých otáček a neuvadne ve
vysokých, nechá se vytočit za

6700. Ve sportovním režimu rychle
reaguje na plyn a řidiče více zapojí
do děje i díky přesné manuální převodovce. Vůz se chová přirozeně,
je dlouho neutrální, než přejde do
plynule nastupující nedotáčivosti.
Velmi příjemný je také dieselový
motor. Jeho síla nenastupuje skokově aby brzy odezněla, kultivovaný a před zapnutím sportovního
režimu dobře utlumený čtyřválec
plynule zatahuje až do pěti tisíc
otáček. Automatická převodovka
je v normálním režimu dobře sladěná s motorem a řadí hladce, ve
sportovním módu je však až příliš
horlivá, občas i nečekaně dvakrát
podřadí. V sekvenčním režimu
reaguje se zpožděním. Kombi s těžším dieselem je také nedotáčivější
a trochu těžkopádnější. O to více se
hodí vynikající brzdy 308 GT, které
nejsou nepříjemně jedovaté.
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Je libo benzín nebo
nafta?
Obě karosářské verze může
pohánět jak zážehový motor,
tak turbodiesel. Zážehovou verzí
pohání přeplňovaný čtyřválec
1.6 THP/151 kW s maximálním točivým momentem 285
Nm, dostupným v rozmezí od
1750 do 4500 otáček. Motor je
vybaven přímým vstřikováním
benzínu, proměnným zdvihem
a časováním sacích ventilů, variabilním časováním výfukových
ventilů a přeplňuje jej turbodmychadlo Twin-Scroll. Standardem
je systém Stop&Start. Díky nízké
„suché“ hmotnosti hatchbacku 1200 kilogramů má jedna
koňská síla na starosti 5,85 kg.
Ke zrychlení z klidu na 100 km/h
stačí vozu 7,5 sekundy a jeho
maximum je 235 km/h. Přitom

udávaná kombinovaná spotřeba
má hodnotu 5,6 litru na 100 kilometrů a emise CO2 130 g/km.
Turbodiesel 2.0 HDI láká
kombinací nepříliš horších
parametrů s nižšími náklady za
palivo. Čtyřválec se vstřikováním
common-rail pracující s tlakem
až 2000 bar produkuje výkon
133 kW (180 k) v 3750 otáčkách
a maximální točivý moment 400
Nm od 2000 do 2500 otáček.
Zrychlení 0 - 100 km mu trvá
o 0,9 sekundy nebo v případě
kombi 1,0 s déle a také jeho
maximální rychlost je o 15 - 17
km/h nižší, zato se chlubí lepší
pružností; 80 - 120 km/h zvládne
na pátý převodový stupeň za
5,5 s. S tímto motorem by měl
mít Peugeot 308 GT čtyřlitrovou
kombinovanou spotřebu, kombi
SW pak 4,1 l/100 km.

SLEVA až 35 % na nové CNG auto
Získejte slevu 10 % na CNG u všech plnicích stanic v síti
CNG CardCentrum.
www.ppas.cz

840 555 333

