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Standardutstyr
2008 Allure
Sikkerhetsutstyr:

ABS-bremser med bremsekraftfordeler
Active City Brake, automatisk nødbrems (FARC)
Nødbremseassistanse
ESP (elektrisk stabilitetsprogram) og antispinn
6 kollisjonsputer:
Bryter for utkopling av kollisjonspute på passasjersiden
Sikkerhetsbelter foran med aktive beltestrammere og
trykkbegrensere
Cruise control med fartsbegrenser
Dekktrykkovervåker
Startsperre
Hill assist
Parkeringssensor bak og el-innfellbare sidespeil
Aut. tenning av varselblink ved kraftig nedbremsing
Kutt av drivstofftilførsel ved ulykke/kollisjon
Varsellyd for gjenglemt nøkkel i tenning
Varsellyd for glemte tente lys
Varsellyd for glemt sikkerhetsbelte på forsetene
Varsel for åpne dører i multifunksjonsdisplayet
Vinduspusser, automatisk med regn- og lyssensor og
automatisk nedblendbart innvendig speil
Automatisk låsing av dører og bagasjerom når bilen kjører
fortere enn 10 km/t
Hodestøtter foran med høydejustering
Tre høydejusterbare hodestøtter bak
Isofix barnesetefeste 3-punkts, begge sider bak
Dekkskum med kompressor

Kjørecomputer og utvendig temperaturmåler
Bryter for låsing av dører inne i kupé
Delskinn TEP interiør, sportsseter foran med oppbevaringslommer i seteryggen
Perforert, skinntrukket ratt med alu.detalj
Høyde- og lengdejusterbart ratt
Høydejusterbart førersete
Baksetet, delt 40/60 nedfellbart - helt flatt bagasjegulv
Varmeseter foran
Sminkespeil med deksel begge sider foran
12V kontakt foran og bak
Oppbevaringsrom i dører foran og bak
Opplyst bagasjerom
Sorte instrumentklokker med hvite nåler

Dynamikk og design:

16” aluminiumsfelger Aquilla grå Storm, 195/60 R16H
Utvendig off-road styling rundt hjulbuer og kanaler
Alu-look/plastdekor på fangere foran og bak
Krom over sidebakdører og karosserifarget spoiler bak
EQUALIZER-grill med krom/sorte riller
Takrails i alu, sort dekort over sidebakdører og sort spoiler bak
Sidespeil med integrerte blinklys
Krom list i underkant av sidevinduer
Terskel i bagasjerom i alu
LED-kjørelys signatur i frontlykter
Frontlykteglass med sort maske
Adaptive tåkelys med krom innramming
Baklys med tre LED-lys

Komfort og teknikk:

Servostyring, elektrisk og variabel
Serviceindikator
Indikator for girskifte (manuell girkasse)
Instrumentklokker med krom innramming
Blinklys med sekvensiell betjening
Fjernbetjent sentrallås (høyfrekvent)
El-betjente vinduer foran og bak med ettryksfunksjon
Speil utvendig, elektrisk justerbare og oppvarmede
Matrisedisplay med digital klokke
SMEG DAB+ radio, berøringsskjerm, Bluetooth, USB/Jack,
MirrorScreen, 6 høyttalere og multifunksjonsratt i skinn
Klimaanlegg, automatisk betjent 2-soner

2008 GT Line, i tillegg til Allure
Sikkerhetsutstyr:

Grip Control (ekstra fremkommelighet) med M+S dekk

Komfort og teknikk:

Delskinn interiør Prestige sort/grått med røde sømmer
Armlene på dørene, mansjett rundt girspaken og håndbrems
i skinn med røde sømmer
Sportsratt i Nappaskinn med røde sømmer og satinert krom
Sorte sikkerhetsbelter med rød kant
Dørhåndtak foran i blank sort med rød kant
Dørterskler i aluminium med PEUGEOT monogram
Aluminiumspedaler

Dynamikk og design:

17” aluminiumsfelger Eridan sort blank, 205/50 R17V
Aluminiumsdekor på fangere foran og bak
Speildeksler i sort Perla Nera og sort spoiler bak
EQUALIZER-grill i sort krom og rød PEUGEOT signatur
Forkrommet eksosrørhale
Sort/blank lister rundt sidevinduene og takrails i sort/blank
Ekstra fargede sidevinduer og bakvindu
GT Line monogram på forskjermene og bakluken

Ekstrautstyr
2008 Allure:

17” aluminiumsfelger Eridan Anthra matt, 205/50 R17V
17” aluminiumsfelger Eridan sort blank, 205/50 R17V
Armlene mellom forseter og full LED-takbelysning (hvis panorama glasstak ikke er valgt)
Beskyttelsesnett til tak
Ekstra fargede sidevinduer bak
Grip Control og M+S dekk*
Park Assist (bilen parkerer for deg, inkl parkeringssensor foran)
Ryggekamera
Tilhengerfeste, fabrikkmontert, med avtagbar krok
Automatisk nødoppringing (BTA) PEUGEOT CONNECT SOS
CD-spiller, plassert i hanskerommet
NAC navigasjon inkludert oppdatering av kartverk (4 ganger per år i evig tid)
Panorama glasstak med innvendig blått stemningsbelysning i taket (LED lys), ekstra farget glass i bakluke og høydejusterbart
passasjersete
Skinn interiør, inox dørterskel foran, stoffmatter og og høydejusterbart passasjersete
Metallic lakk

2008 GT Line:

17” aluminiumsfelger Eridan helsort, 205/50 R17V
Armlene mellom forseter og full LED-takbelysning (hvis panorama glasstak ikke er valgt)
Beskyttelsesnett til tak
Nødoppringing (BTA)
Ryggekamera
Tilhengerfeste, fabrikkmontert, med avtagbar krok
Automatisk nødoppringing (BTA) PEUGEOT CONNECT SOS
CD-spiller, plassert i hanskerommet
NAC navigasjon inkludert oppdatering av kartverk (4 ganger per år i evig tid)
Panorama glasstak med innvendig blått stemningsbelysning i taket (LED lys) og høydejusterbart passasjersete
Metallic lakk

* Unntatt PureTech 82 hk

Motor og teknikk
PureTech bensinmotorer

1.2 82 hk
Manuell €6.2

1.2 110 hk
Automat €6.1

1.2 130 hk
Manuell €6.2

Sylindervolum
Maks ytelse kW
Makes ytelse hk o/min
Maks dreiemoment Nm o/min

1 199
60
82 v/5750
118 v/2750

1 199
81
110 v/5500
205 v/1750

1 199
96
130 v/5500
230 v/1750

Girkasse, antall gir

Manuell, 5

Automat, 6

Manuell, 6

Dekkdimensjon
Bremser foran
Bremser bak

195/60 R16
Skiver ventilerte
Skiver

195/60 R16
Skiver ventilerte
Skiver

195/60 R16
Skiver ventilerte
Skiver

Egenvekt kg
Maks tilh.vekt m/brems kg
Tillatt totalvekt
Vogntogvekt
Svingdiameter (mellom fortau)
Topphastighet km/t
Akselerasjon 0-100 km/t
Bakkeklaring

1 080
1 100
1 580
2 360
10,4
169
13,5
16,5

1 150
1 250
1 690
2 640
10,4
188
10,3
16,5

1 155
1 250
1 665
2 615
10,4
199
9,3
16,5

Stop&Start teknologi
Drivstofftank, liter

Nei
50

Ja
50

Ja
50

Forbruk liter/mil (ihht direktiv EU 2017/1151):
Bykjøring
Landevei
Blandet kjøring
CO2 utslipp
NOx utslipp

0,58
0,45
0,50
114
32,6

0,59
0,41
0,48
110
16,9

0,61
0,46
0,51
118
24,8

BlueHDi dieselmotorer

1.5 120 hk
Automat €6.2

Sylindervolum
Maks ytelse kW
Makes ytelse hk o/min
Maks dreiemoment Nm o/min

1 499
88
120 v/3500
300 v/1750

Girkasse, antall gir

Automat, 6

Dekkdimensjon
Bremser foran
Bremser bak

195/60 R16
Skiver ventilerte
Skiver

Egenvekt kg
Maks tilhengervekt med brems kg
Tillatt totalvekt
Vogntogvekt
Svingdiameter (mellom fortau)
Topphastighet km/t
Akselerasjon 0-100 km/t
Bakkeklaring

1 205
1 270
1 750
2 720
10,6
193
16,5

Diesel partikkelfilter (DPF)
Stop&Start teknologi
Drivstofftank, liter

Ja
Ja
50

Forbruk liter/mil (ihht direktiv EU 2017/1151):
Bykjøring
Landevei
Blandet kjøring
CO2 utslipp
NOx utslipp

0,44
0,38
0,40
105
37,3

Dimensjoner

Bagasjeromsvolum VDA liter / liter vann

Forhandlerstempel

Modellprogrammet er under stadig utvikling, og kan følgelig være endret etter at brosjyren er produsert.
Vi tar derfor forbehold om produktendringer samt eventuelle skrivefeil. Vi ber deg derfor å undersøke
med din Peugeotforhandler for å få oppdatering på eventuelle endringer.
Vi gjør oppmerksom på at illustrasjonsfoto på forsiden kan avvike noe fra de norske spesifikasjoner.

