
Tegund Vél Drif Orkugjafar Hestöfl
C02

gr/100 km 
WLTP

Notkun
Blandaður akstur

L/100 km 
WLTP

Drægni á  
rafmagni

WLTP

Sjálfskiptur
8 þrepa

Staðgreiðsluverð kr.

Bílalán*
Mánaðarleg greiðsla

Allure 1,6 Plug-in 
Hybrid

Framdrif Rafmagn & 
Bensín

225 31 2,2 50 km 5.890.000 42.995 kr.

GT 1,6 Plug-in 
Hybrid

Framdrif Rafmagn & 
Bensín

225 31 2,2 50 km 6.390.000 49.313 kr.

Allure 1,6 Plug-in 
Hybrid

Fjórhjóladrif
AWD

Rafmagn & 
Bensín

300 30 1,6 59 km 6.590.000 51.840 kr.

GT 1,6 Plug-in 
Hybrid

Fjórhjóladrif
AWD

Rafmagn & 
Bensín

300 30 1,6 59 km 7.090.000 58.158 kr.

GLÆNÝR 
PEUGEOT 3008 PHEV

• GPS vegaleiðsögn 3D, Apple Car Play, Mirror link tenging við 
snjallsíma og Android Auto snjallsímatenging, WiFi

• 18“ álfelgur – Detroid Diamond Cut – Glossy Storm Grey  
225/55 R18

• 10“ Margmiðlunarskjár, útvarp, 6 hátalarar, Bluetooth, AUX- og 
USB tengi

• Bakkmyndavél - Visiopark 180° víddarsýn
• Nálægðarskynjarar framan og aftan
• Sjálfvirk neyðarhemlun með nálægðaraðvörun (Active Safety 

Break with Distance Alert)
• ECO LED aðalljós, LED stefnuljós í speglum
• Veglínuskynjun (Lane Departure Warning)
• Veglínustýring – aðstoðar að halda stefnu (Lane Keep Assist)
• Blindpunktsaðvörun
• Regnnemi í framrúðu og sjálfvirk dimming á baksýnisspegli
• Rafdrifnir upphitaðir hliðarspeglar með rafaðfellingu
• Stafrænt mælaborð með stillanlegu viðmóti
• Tölvustýrð miðstöð með loftkælingu (Dual Zone) 
• Framsæti hæðarstillanleg 
• Hiti í framsætum – 3 hitastig
• Fjarstýrð samlæsing – 2 fjarstýringar
• 12V tengi framan, miðjuröð og skotti
• Rafdrifnar rúður framan og aftan
• Armpúði með geymsluhólfi á milli framsæta
• Skyggðar rúður að aftan
• Ökumannsvaki (Driver Alert) 
• Háuljósaaðstoð (High Beam Assist)
• Armpúði í aftursæti með „skíðalúgu“ 

• GT innrétting, Alcantara Greval áklæði á sætum, Dark limewood 
effect í innréttingu

• GT grill og framendi
• Aðlögunarhæfur hraðastillir í sjálfskiptum (Adaptive Cruise Control 

with Stop and Go)
• Lyklalaust aðgengi
• LED aðalljós með sjálfvirkri hæðarstillingu
• Þokuljós innbyggð í LED aðalljós
• 18“ álfelgur – Detroit Diamond Cut – Shiny Glossy Black 225/55 R18
• Svart þak – Black Diamond 
• Krómaðir gluggalistar og krómpúststútar
• Langbogar á þaki
• Teppamottur
• 2 USB tengi fyrir aftursætisfarþega
• Ljós í hurðarklæðningu,í hurðaspjöldum, í glasahaldara og í 

fóthvelfingu að framan
• Skyggðar rúður að aftan (extra skygging)

ALLURE STAÐALBÚNAÐUR

GT STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM ALLURE

V E R Ð L I S T I

RAFMAGN & BENSÍN, 50-59 KM DRÆGNI Á  

100% HREINU RAFMAGNI

22 CM VEGHÆÐ - KEMST HVERT Á LAND SEM ER

FRAM- EÐA FJÓRHJÓLADRIFINN, KRAFTMIKILL 225-300 HESTÖFL 

FJARSTÝRÐ FORHITUN TRYGGIR ALLTAF HEITAN BÍL

EINFÖLD OG HRÖÐ HLEÐSLA

Sjá ábyrgðarskilmála á bakhlið

LANGDRÆGUR 
TENGILTVINN RAFBÍLL

• Ökumannssæti með mjóhryggsstillingu
• Farþegasæti framan fellanlegt (Fold Flat)
• Krómaður listi á neðri hluta hurða+ málmgrá svunta á fram-

stuðara
• Colyn tauáklæði á sætum
• 3,7 kW innbyggð hleðslustýring
• Dekkjaviðgerðarsett
• Miðstöð með tímastillingu á forhitun í skjá
• Skyggðar rúður að aftan (miðlungs skygging)

*Við tökum allar gerðir eldri bíla uppí. Dæmi um mánaðargreiðslu miðast við uppítökubíl eða innborgun að upphæð 2.500.000 kr., 8 ára lán, vexti á útgáfudegi verðlista og árleg hlutfallstala kostnaðar 5,55%.

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 tengiltvinn rafbílakaupin. Láttu okkur sjá um allt, uppítöku á gamla bílnum, hagstæða fjármögnun, tilboð í hleðslustöð og ráðgjöf við uppsetningu.



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-t vinn 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 ýtarlegar upplýsingar fylgja í eiganda- og þjónustuhandbók bílsins og á vefsíðu Peugeot á Íslandi  
www.peugeotisland.is
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* 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.

Tegund hleðslustöðvar
Bíll með 3,3 kW innbyggðri 

hleðslustýringu
Bíll með 7,4 kW innbyggðri hleðslustýringu

(aukabúnaður)

Heimahleðslustöð 7,4 kW - 1 fasa* 3:45 klst. 1:45 klst.

Iðnaðartengill - 14 Amper* 4 klst. 4 klst.

Heimatengill - 8 Amper* 7 klst. 7 klst.

HLEÐSLUTÍMI

LITIR

NERA BLACK* RED ULTIMATE**CELEBES BLUE*
(málmlitur án aukakostnaðar) 

VERTIGO BLUE** ARTENSE GREY* PLATINIUM GREY*WHITE PEARL**

Málmlitur* 80.000 kr.

Sérlitur* 100.000 kr.

Svart þak (Allure Pack)* 80.000 kr.

Handfrjáls opnun á skotti (Allure Pack og GT)* 100.000 kr.

Þjófavörn með hreyfi- og lyftuskynjun* 60.000 kr.

Grind milli farangurs- og farþegarýmis* 45.000 kr.

Bakkmyndavél + myndavél í framstuðara 360° + 
Bílastæðaaðstoð (Park Assist) (Allure Pack og GT)* 

100.000 kr.

Panorama glerþak með sóllúgu (fyrir GT og GT Pack)* 270.000 kr.

Nappa leðuráklæði - dökk grátt. Rafstýrt bílstjórasæti 
með minni, farþegasæti rafstýrt að hluta. Nuddkerfi í 
báðum framsætum (GT Pack)*
Fyrir GT*

250.000 kr.
350.000 kr.

AUKABÚNAÐUR

Nappa leðuráklæði - rautt. Rafstýrt bílstjórasæti 
með minni, farþegasæti rafstýrt að hluta.
Nuddkerfi í báðum framsætum fyrir GT Pack*
Fyrir GT*  

290.000 kr.
390.000 kr.

7,4 kW innbyggð hleðslustýring* 45.000 kr.

Dráttarkrókur 289.000 kr.

Skottmotta 20.000 kr.

Aurhlífar framan og aftan 48.000 kr.

Þverbogar á topp (fyrir langboga eða án)* 59.000 kr.

Nætursjón (Night Vision)* 260.000 kr.

Þráðlaus símahleðsla + 2 USB tengi í miðjuröð* 30.000 kr.

Þráðlaus símahleðsla og 220V tengi við aftursæti 
(GT og GT Pack)*

50.000 kr.

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

Lengd Breidd
m/speglum

Hæð Veghæð Farangursrými Eigin þyngd Dráttargeta

4,447 m 2,098 m 1,624 m 22 cm 591 lítrar 1200 -1250 kg 1250 kg

HELSTU MÁL

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.

Allure Pack (fyrir Allure útgáfu)*  150.000 kr.
• Lyklalaust aðgengi
• Brumeo áklæði á mælaborði, hurðarklæðningu, ljós í 

hurðaspjöldum, í glasahaldara og við fætur að framan
• Langbogar á þaki

GT Pack (fyrir GT útfærslu)*  500.000 kr.
• 19“ álfelgur -San Fransisco – Matt Onyx Black 205/55 R19
• Handfrjáls opnun á skotti
• Focal Premium hljóðkerfi. 9 hátalarar + bassabox, 12 rása magnari
• 360 gráðu myndavél, sjálfvirk bílastæðaaðstoð - leggur sjálfur í 

stæði
• Rafdrifið bílstjórasæti með nuddkerfi, farþegasæti rafdrifið að hluta 

með nuddkerfi (P10)
• Lati viðarútlit á mælaborði og hurðarspjöldum

Black Pack fyrir GT Pack útfærslur* 50.000 kr.
Black Pack fyrir GT útfærslur* 90.000 kr.
• 19“ álfelgur Washington „Black Pack Edition“ 205/50 R19
• Langbogar – svart satin útlit
• Peugeot merki og grill í dökk gráu satin
• Listi á afturstuðara í háglans svörtu
• Svartir hliðargluggalistar (ekkert króm)

*Málmlitur
**Sérlitur


