VERÐLISTI

100% HREINN RAFBÍLL

PEUGEOT

e-208

362 KM DRÆGNI Á 100% HREINU RAFMAGNI
30 MÍNÚTUR Í 80% DRÆGNI Í 100 KW HRAÐHLEÐSLUSTÖÐ
FJARSTÝRÐ FORHITUN TRYGGIR ALLTAF HEITAN BÍL
VARMADÆLA EYKUR VIRKNI MIÐSTÖÐVAR OG DRÆGNI
FULLKOMIN ÖRYGGISTÆKNI
SNÖGG HRÖÐUN 8,1 SEK Í 100 KM/KLST

Sjá ábyrgðarskilmála á peugeotisland.is

Í Vefsýningarsal er að finna alla lausa bíla á lager og í pöntun. Þegar þú finnur draumabílinn, sendir þú fyrirspurn og söluráðgjafi svarar um hæl.
Einfaldaðu rafbílakaupin. Láttu okkur sjá um allt, uppítöku á gamla bílnum, hagstæða fjármögnun og ráðgjöf og tilboð í uppsetningu hleðslustöðvar.
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mánuði*
til 36 mánaða

Active

Rafmagn - 50 kWh

136/100 kW

0

362 km

4.430.000

88.600 kr.

Allure

Rafmagn - 50 kWh

136/100 kW

0

362 km

4.590.000

91.800 kr.

GT

Rafmagn - 50 kWh

136/100 kW

0

362 km

4.950.000

99.000 kr.

GT Pack

Rafmagn - 50 kWh

136/100 kW

0

362 km

5.090.000

101.800 kr.

Við tökum allar gerðir eldri bíla uppí.

ACTIVE – GRUNNBÚNAÐUR

ALLURE – BÚNAÐUR UMFRAM ACTIVE

• Snjallmiðstöð með tímastillingu og forhitun, stjórnað með
MyPeugeot app tengt snjallsíma

• 16“ álfelgur – ELBORN 195/55 R16

• Miðstöð með varmadælu, eykur drægni og virkni miðstöðvar

• Snjallhemlun (Active City Break, virkni milli 30-80 km)

• Tölvustýrð miðstöð með loftkælingu

• Rafdrifnar rúður að framan og að aftan, regnnemi í framrúðu

• Hraðastillir (Cruise Control) með hraðatakmarkara (Speed
Limiter)

• Raffellanlegir speglar, innispegill með sjálfvirkri dimmingu

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

• Meira hljóðeinangrandi hliðarrúður

• Rafdrifnar rúður að framan
• Fjarstýrð samlæsing – kveikir á aðalljósum og afturljósum
með því að ýta 3x á takka

• ECO LED aðalljós

• Nálægðarskynjarar að aftan
• Skyggðar afturrúður
• Áklæði Cozy
• 2 stk USB tengi

• Aftursæti skipt 1/3 – 2/3 niðurfellanlegt bak

• Piano glans í afturstuðarasvuntu og í hurðarpósti

• Armpúði milli framsæta, innrétting með hærri millistokki,
rafdrifin handbremsa

• 2 Isofix festingar í aftursætum

• E-Call neyðarhringing í 112 (hringir t.d. sjálfvirkt í alvarlegum
árekstri og gefur upp staðsetningu bíls)

GT – BÚNAÐUR UMFRAM ALLURE

• i-Cockpit mælaborð með 3,5“ stafrænum skjá
• Mirror Link með USB, Apple Car Play og Android Auto
snjallsímastenging
• Veglínuskynjun með hjálparstýringu (Lane Keep Assist)
• Ökumannsvaki varar við þreytu (Drivers Alert)
• Umferðarskiltaaðstoð (Traffic Sign Recognition)
• Rafdrifnir upphitaðir hliðarspeglar,
• 7“ margmiðlunarskjár, útvarp, 6 hátalarar, Bluetooth, USB tengi
• LED dagljós í framstuðara
• Fjölaðgerða velti- og aðdráttarstýri
• Stopp-Start rofi í mælaborði, tvær fjarstýringar
• 16“ stálfelgur – PLAKA 195/55 R16
• Hleðslutæki 230V/8A „Schuko“ heimatengill
• Innbyggð hleðslustýring 7,4 kW – 1 fasa
• Brettakantar
• Þrjár aksturstillingar: Eco, Normal og Sport

• 17“ álfelgur – SHAW 205/45 R17
• 10“ margmiðlunarskjár með GPS leiðsögukerfi (Evrópu- og
Íslandskort með 3ja ára leyfistíma) útvarp, 6 hátalarar, 4 USB
tengi
• Blindpunktsaðvörun
• Rammalaus innispegill með sjálfvirkri dimmingu
• Sjálfvirk háuljósastýring (High Beam Control)
• FULL LED aðalljós með sjálfvirkri hæðarstillingu, LED stefnuljós
• GT innrétting, stýri, bæði framsæti hæðarstillanleg
• Bakkmyndavél 180 Visiopark, nálægðarskynjarar að aftan
og framan
• Isofix festing í framsæti farþega
• Miðstöð með tímastillingu og forhitun í skjá
• Quartz 3D – 10” þrívíddar stafrænt mælaborð

GT PACK – BÚNAÐUR UMFRAM GT
• Alcantara áklæði á sætum
• Upphitanleg sæti
• Fjarlægðarstillanlegur hraðastillir
• Snjallhemlun (Active Safety Brake, virkni milli 5-130 km)
• Lyklalaust aðgengi með fjarlægðarskynjun. Bíll opnast eða
lokast sjálfkrafa þegar gengið að eða frá

AUKABÚNAÐUR
Málmlitur*

50.000 kr.

Active Pack (fyrir Active útfærslu) kr. 130.000

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

60.000 kr.

· 16” Álfelgur Elborn

Bakkmyndavél 180 Visiopark (Allure)*

50.000 kr.

· ECO LED aðalljós

Þráðlaus símahleðsla (Allure, GT)*

30.000 kr.

Nálægðarskynjarar að aftan (Active)*

45.000 kr.

Upphitanleg framsæti

25.000 kr.

Aurhlífar að framan og aftan

48.000 kr.

Svartmálað þak - Black Diamond (GT)*

50.000 kr.

Þverbogar á topp

52.000 kr

Panorama glerþak*

90.000 kr.

11 kW innbyggð hleðslustýring í bíl - 3 fasa*
Fjarlægðarstillanlegur hraðastillir (Allure)*

· Rafdrifnar rúður að aftan
· 2 Isofix festingar í aftursætum
· Nálægðarskynjarar að aftan
· Snjallhemlun (Active City Break, virkni milli 30-80 km)

50.000 kr.
110.000 kr.

Fjarlægðarstillanlegur hraðastillir (GT)*

50.000 kr.

Lyklalaust aðgengi (Active, Allure, GT)

70.000 kr.

*Þennan búnað þarf að panta með bíl frá verksmiðju. Spurðu söluráðgjafa hvort
hægt sé að breyta bíl í pöntun.

HELSTU MÁL
Lengd

Breidd
m/speglum

Hæð

Veghæð

Farangursrými

Eigin þynd

4,055 m

1,960 m

1,435 m

14,3 cm

265 lítrar

1455 kg

HLEÐSLUTÍMI
Tegund hleðslustöðvar

Bíll með 7,4 kW innbyggðri hleðslustýringu

Bíll með 11 kW innbyggðri hleðslustýringu

Heimahleðslustöð 7,4 kW - 1 fasa*

7,5 klst.

7,5 klst.

Heimahleðslustöð 22 kW - 3 fasa*

7,5 klst.

5,0 klst.

Hraðhleðslustöð 100 kW

80% drægni á 30 mín.

80% drægni á 30 mín.

Heimatengill - 8 Amper*

24 klst. eða 30% drægni á 8 klst. yfir nótt

24 klst. eða 30% drægni á 8 klst. yfir nótt

* Ýmsir möguleikar eru í heimahleðslustöðvum. Fáðu nánari upplýsingar hjá söluráðgjafa Peugeot.
Sérfræðingar mæla með hleðslu rafbíla með heimahleðslustöðvum. Venjulegir heimilistenglar eru ekki ætlaðir til bílahleðslu.
Drægni skv. nýjasta WLTP mengunarstaðli. Raundrægni fer eftir mörgum þáttum s.s. akstursmynstri, hraða, notkun miðstöðvar og loftkælingar, vindmótstöðu ofl.

LITIR

JAUNE FARO

ROUGE ELIXIR

BLEU VERTIGO

NOIR PERLA NERA

GRIS ARTENSE

BLANC NACRÉ

(Málmlitur án aukakostnaðar)

(Sérlitur)

(Sérlitur)

(Málmlitur)

(Málmlitur)

(Sérlitur)

Í Vefsýningarsal er að finna alla lausa bíla á lager og í pöntun. Þegar þú finnur draumabílinn, sendir þú fyrirspurn og söluráðgjafi svarar um hæl.
Brimborg og Peugeot áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi gjaldmiðla m.v. dagsetningu verðlista. 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. Kaupverð er með lækkuðum eða niðurfelldum virðisaukaskatti í samræmi við lög um virðisaukaskatt af rafbílum og
tengil-tvinn rafbílum. Innifalið í kaupverði er nýskráning. Ábyrgð: Kaupandi hefur rétt samkvæmt íslenskum lögum til að bera fram kvörtun um galla í allt að tvö ár að
lágmarki og í sumum tilvikum allt að fimm ár frá afhendingu bifreiðar. Bílar sem keyptir eru af Brimborg njóta að auki 2ja ára framlengdrar verksmiðjuábyrgðar eða
samtals 7 ár gegn sérstökum skilmálum. Rafbílar og tengiltvinn rafbílar eru að auki með 8 ára rafhlöðuábyrgð, eða að 160.000 km skv. nánari skilmálum. Söluráðgjafar
veita nánari upplýsingar um ábyrgðar- og þjónustuskilmála en ítarlegar upplýsingar fylgja í eiganda- og þjónustuhandbók bílsins og á vefsíðu Peugeot á Íslandi
www.peugeotisland.is
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