Peugeot 2008 – Verðlisti
Búnaður
Active
Allure
Allure

Útfærsla
5 dyra
5 dyra
5 dyra

Vél
1,2 VTi
1,2 e-THP
1,2 e-THP

Eldsneyti

Hestöfl

Bensín
Bensín
Bensín

Peugeot 2008 - Staðalbúnaður
ESP stöðugleikakerfi með spólvörn
ABS hemlar með EBD hemlahjálp
Öryggispúðar 6 stk.
Hæðarstillanlegt bílstjórasæti
Fjarstýrð samlæsing
Rafdrifnir hliðarspeglar
Rafdrifnar rúður að framan
Aftursætisbak tvískipt 1/3 og 2/3
Vindskeið að aftan
Hiti í framsætum stillanlegur
Loftkæling (Aircondition)
Hraðastillir (Cruise control) með hraðatakmarkara (Limiter)
16“ Stálfelgur (Silice) 195/60 R16
Leðurklætt velti- og aðdráttarstýri, fjölaðgerðastýri
Vélargrill með krómramma, samlitir speglar og hurðarhúnar
Útihitamælir
LED ljós framan og aftan
7“ margmiðlunarsnertiskjár, 6 hátalarar, Bluetooth, AUX og USB
Hæðarstillanlegt bílstjóra- og farþegasæti
Tölvustýrð miðstöð 2 –Zone
Hlífðarlisti neðan á fram- og afturstuðara og krómgluggalistar
Regnnemi í framrúðu, dimming á baksýnisspegli, Auto ljós
Raffellanlegir speglar
Nálægðarskynjari að aftan
16“ Álfelgur (Dilium Hydre grey)
Sport innrétting, leður á slitflötum, LED lýsing í lofti og mælaborði
Langbogar á topp
Brettakantar
Varadekk

82
110
110

C02

Eyðsla

gr/km

Blandaður akstur

114
118
129

4,9
5,1
5,6

Active




















Skipting

Verð

5 gíra
5 gíra
Sjálfskiptur

2.790.000
3.340.000
3.540.000

Allure






























Aukabúnaður

Peugeot 2008 – Aukabúnaður
Málmlitur (metallic)*
Sérlitur (nacré)*
Aurhlífar að framan
Aurhlífar að aftan
Þjófavörn*
Dráttarkrókur
Nálægðarskynjarar að aftan (Active)*
Bakkmyndavél í Active*

50.000 kr
80.000 kr
18.000 kr
18.000 kr
60.000 kr.
199.000 kr
50.000 kr.
100.000 kr.

Álfelgur 16“ Dilium (Active)*
Álfelgur 16“ Hydre (í stað Dilium - Allure)*
Álfelgur 17“ (Allure)*
Panorama glerþak*
Skyggðar rúður aftan*
Skottmotta
Leðuráklæði á sætum*
Bakkmyndavél í Allure*

100.000 kr.
100.000 kr.
90.000 kr.
110.000 kr.
37.000 kr
17.000 kr.
270.000 kr
60.000 kr.

*Pantað með bíl frá verksmiðju

Brimborg og Peugeot áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi gjaldmiðla. Kaupverð er með virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram. Verð aukabúnaðar, búnaður og
uppítökuverð eldri bíls er ekki bindandi af hálfu Brimborgar fyrr en kaupandi og söluráðgjafi Brimborgar hafa skrifað undir kaupsamning. Innifalið í kaupverði er nýskráning. Ábyrgð : Kaupandi hefur rétt samkvæmt
íslenskum lögum til að bera fram kvörtun um galla í allt að tvö ár frá afhendingu bifreiðarinnar. Að auki býður Brimborg kaupanda 3 ára framlengda verksmiðjuábyrgð eða samtals 5 ár gegn sérstökum skilmálum.
Söluráðgjafar veita nánari upplýsingar um ábyrgðar- og þjónustuskilmála en ýtarlegar upplýsingar fylgja í eiganda- og þjónustuhandbók bílsins og á vefsíðu Peugeot á Íslandi www.peugeotisland.is
Upplýsingar um Co2 gildi og eldsneytisnotkun eru reiknuð með WLTP aðferðinni en afturreiknuð skv. NEDC.
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