PEUGEOT 208
Tegund

Vél

Eldsneyti

Hestöfl

C02

Eyðsla

Beinskiptur

gr/100km
WLTP

Blandaður
akstur

Verð kr.

WLTP

70%
bílalán*

Sjálfskiptur
8 þrepa

70%
bílalán*

mánaðarleg
afborgun kr.

Verð kr.

mánaðarleg
afborgun kr.

Active

1,2 PureTech

Bensín

75

122

5,4

2.650.000

28.480

--

Active

1,2 PureTech

Bensín

100

123/131

5,4/5,8

2.950.000

31.661

3.250.000

34.843

Allure

1,2 PureTech

Bensín

100

124/132

5,5/5,8

3.250.000

34.843

3.550.000

37.115

GT line

1,2 PureTech

Bensín

100

126/134

5,6/5,9

3.450.000

36.964

3.750.000

40.146

GT line

1,2 PureTech

Bensín

130

128

5,7

--

3.990.000

42.691

*Mánaðargreiðsla miðar við 30% útborgun og 7 ára lán og við vexti á útgáfudegi verðlista.

ACTIVE – HELSTI STAÐALBÚNAÐUR

ALLURE – STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM ACTIVE

• Öryggisloftpúðar að framan, í hliðum sæta og loftpúðagardínur
framan og aftan

• 16“ álfelgur – Kenobi Diamond Cut 195/55 R16

• Hraðastillir (Cruise control) með hraðatakmarkara (Speed limiter)

• LED dagljós í framstuðara

• Rafdrifnar rúður að framan
• Fjarstýrð samlæsing – kveikir á aðalljósum og afturljósum með
því að ýta 3x á takka
• Aftursæti skipt 1/3 – 2/3 niðurfellanlegt bak
• Mælaborð með 3,5“ stafrænum skjá
• Mirror Link, Apple Carplay og Android Auto snjallsímatenging
• Snjallhemlun (Active City Break, virkni milli 30-80 km)
• Veglínuskynjun með hjálparátaki (Lane Keep Assist)
• Ökumannsvaki (Drivers Alert)
• Umferðarskiltalesari (Traffic sign recognition)
• Rafdrifnir upphitaðir hliðarspeglar

• Stopp-start rofi í mælaborði og tvær fjarstýringar
• Rafdrifnar rúðar að framan og að aftan, regnnemi í framrúðu
• Raffellanlegir speglar, innispegill með sjálfvirkri dimmingu
• Tölvustýrð miðstöð með loftkælingu
• Quartz 3D – þrívíddar stafrænt mælaborð
• Nálægðarskynjarar að aftan
• Meira hljóðeinangrandi hliðarrúður
• Armpúði milli framsæta, innrétting með hærri millistokki,
rafdrifin handbremsa
• E-Call neyðarhringing í 112

• 7“ margmiðlunarskjár, útvarp, 6 hátalarar, Bluetooth, USB tengi

GT LINE – STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM ALLURE

• Upphitanleg framsæti

• 17“ álfelgur – LEIA Storm Mat 205/45 R17

• Armpúði milli framsæta, innrétting með hærri millistokki,
rafdrifin handbremsa
• Fjölaðgerðavelti- og aðdráttarstýri

• Brettakantar
• Skyggðar rúður að aftan
• Rammalaus innispegill með sjálfvirkri dimmingu
• Sjálfvirk háuljósastýring (High beam control)
• LED aðalljós með sjálfvirkri hæðarstillingu
• GT Line innrétting, stýri, áklæði á sætum og teppi, bæði
framsæti hæðarstillanleg
• Bakkmyndavél og nálægðarskynjarar að aftan og framan

AUKABÚNAÐUR
Málmlitur (metallic)*

40.000 kr.

Sérlitur (Rouge Elixir / Bleu Vertigo / Blanc Nacré)*

60.000 kr.

Bakkmyndavél + nálægðarskynjarar að aftan (Active)*

70.000 kr.

Bakkmyndavél (Allure)*

50.000 kr.

Þráðlaus símahleðsla (Allure, Allure, GT Line)*

30.000 kr.

Nálægðarskynjarar að aftan (Active)*

50.000 kr

Aurhlífar að framan og aftan

48.000 kr.

Panorama glerþak*

100.000 kr.

Svartmálað þak – Black Diamond (GT Line)*

50.000 kr.

Þverbogar á topp

48.000 kr

Skyggðar rúður (Allure)*

30.000 kr.

Lyklalaust aðgengi með snjallsíma (Allure og GT Line)*

90.000 kr

Dráttarkrókur

239.000 kr.

Leðuráklæði Nappa (Allure og GT Line)*

170.000 kr.

Fjarlægðarstillanlegur hraðastillir (Allure)

120.000 kr.

Fjarlægðarstillanlegur hraðastillir (GT-Line)

40.000 kr.

*Pantað með bíl frá verksmiðju.

LITIR

JAUNE FARO

(Málmlitur án aukakostnaðar)

GRIS ARTENSE
(Málmlitur)

ROUGE ELIXIR

BLEU VERTIGO

NOIR PERLA NERA

GRIS PLATINIUM

BLANC NACRÉ

BLANC BANQUISE

(Sérlitur)

(Málmlitur)

(Sérlitur - ekki fáanlegur í Active)

(Sérlitur)

(Málmlitur)

(ekki fáanlegur í GT Line)

Skoðaðu úrvalið af Peugeot 208 í pöntun og á lager í Vefsýningarsal Brimborgar á brimborg.is

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 3ja 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 skv. WLTP mengunarstaðli. Aukabúnaður getur breytt Co² gildi og þar með vörugjöldum.
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