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Vél/Eldsneyti Hestöfl C02 
gr/100 km

WLTP

Notkun
Blandaður

akstur
L/100 km WLTP

Skipting Staðgreiðslu-
verð m/VSK 

kr.

Verð 
án VSK 

kr.

L2-Millilangur 1,5 BlueHdi Dísil 120 164 6,3 6 gíra 6.090.000 4.911.290

L2-Millilangur 2,0 BlueHdi Dísil 145 188 7,3 6 gíra 6.290.000 5.072.580

L2-Millilangur 2,0 BlueHdi Dísil 145 191 7,5 Sjálfskiptur
8 þrepa

6.620.000 5.338.709

L3-Langur 2,0 BlueHdi Dísil 145 193 7,4 6 gíra 6.520.000 5.258.064

L3-Langur 2,0 BlueHdi Dísil 145 196 7,5 Sjálfskiptur
8 þrepa

6.850.000 5.524.193

PEUGEOT 
EXPERT VAN

HELSTI STAÐALBÚNAÐUR - EXPERT PREMIUM

TVÆR LENGDIR L2 OG L3

MODUWORK - FELLANLEGT SÆTI OG LÚGA 
Á ÞILI TIL AÐ FLYTJA LENGRI HLUTI

RÚMAR AUÐVELDLEGA ÞRJÚ VÖRUBRETTI

ÞÆGILEG HLEÐSLUHÆÐ

ALLT AÐ 6,6 RÚMMETRA HLEÐSLURÝMI

 

V E R Ð L I S T I

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 bílakaupin. Láttu okkur sjá um allt, uppítöku á gamla bílnum og hagstæða fjármögnun.

Sjá ábyrgðarskilmála á peugeotisland.is

Skannaðu QR 
kóðann til að sjá verð 

á langtímaleigu í 
Vefsýningarsal.

Langtímaleiga
 á mánuði 

til 36 mánaða*

Við tökum allar gerðir eldri bíla uppí. 
*Við leigu: Leigan er langtímaleiga hjá bílaleigu Brimborgar til allt að 36 mánaða með ábyrgðar- og kaskótryggingu með tiltekinni sjálfsábyrgð, vetrar- og 
sumardekkjum og reglulegri þjónustu og viðhaldi m.v. akstur 18.000 km á ári. Nánari skilmála um langtímaleigu fást hjá söluráðgjöfum eða bílaleigu. 
Upplýsingar um leiguverð er að finna í Vefsýningarsal.

• 3ja sæta

•16" stálfelgur 215/65 R16  

• Bluetooth handfrjáls símabúnaður

• Heilt þil milli hleðslurýmis og farþegarýmis með 

glugga

• Nálægðarskynjarar að aftan

• Loftkæling (Air Condition)

• Ökumannssæti með armpúða

• Hraðastillir (Cruise Control) 

• Fjarstýrð samlæsing, tveir lyklar með fjarstýringu

• Rafdrifnar rúður að framan, rafdrifnir speglar

• Rafdrifin handbremsa

• Rennihurð á hægri hlið

• Afturhurðir með 180° opnun

• ESP stöðugleikakerfi með ASR spólvörn

• Öryggispúðar að framan



Útgáfa: Expert 01.02.2023

HELSTU MÁL L2 - millilangur   L3 - Langur

Rúmmál hleðslurýmis m³ 5,3 6,1

Rúmmál hleðslurýmis með Moduwork m³ 5,8 6,6

Heildarlengd (mm) 4959 5309

Heildarbreidd án spegla / með speglum (mm) 1920-2204 1920/2204

Heildarhæð (mm) 1895 1895

Lengd hleðslurýmis við gólf (mm) 2512 2862

Lengd hleðslurýmis með Moduwork (mm) 3674 4026

Breidd hleðslurýmis (mm) 1628 1628

Breidd milli hjólaskála (mm) 1258 1258

Breidd hliðarhurðaropnun (mm) 935 935

Hæð hliðarhurðaropnun (mm) 1241 1241

Hæð hleðslurýmis (mm) 1397 1397

Burðargeta (kg) 1000 1200

DRÁTTARGETA KG 1,5 BlueHdi Dísil 120 Hö 2,0 BlueHdi Dísil 145 Hö bsk/ssk

L2 1800 / 750* 2500 / 750*

L3 – 2500 / 750*

*Eftirvagn með hemlum / án hemla

AUKABÚNAÐUR

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 og öðrum opinberum innflutningsgjöldum nema annað sé tekið fram. Verð bíls og aukabúnaðar, búnaður hans og 
uppítökuverð eldri bíls er ekki bindandi af hálfu Brimborgar fyrr en kaupandi og söluráðgjafi Brimborgar hafa skrifað undir kaupsamning. Kaupverð rafbíla 
er með lækkuðum eða niðurfelldum virðisaukaskatti í samræmi við lög um virðisaukaskatt af rafbílum. Enginn virðisaukaskattur er reiknaður á kaupverð 
rafbíla upp að 5.500.000 kr. Ef kaupverð er hærra reiknast virðisaukaskattur á fjárhæð umfram 5.500.000 kr. Innifalið í kaupverði er nýskráning. Komi 
til breytinga á lögum um opinber gjöld breytist verð bifreiðarinnar í samræmi. Leiguverð er með virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram og háð 
tilteknum skilmálum sem má finna á brimborg.is. Leiguverð rafbíla hækkar um 24% þegar virðisaukaskattsívilnun á útleigu rafbíla fellur niður 31.12.2023. 
Allir leigusamningar hækka þá, einnig þeir sem gerðir voru fyrir þann tíma. Leigutaki getur þá skilað bíl eða haldið áfram og greitt hærra gjald. 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. Nýir Peugeot bílar sem keyptir eru af Brimborg njóta að auki 2ja ára framlengdrar verksmiðjuábyrgðar eða samtals 7 ár eða að 
140.000 km skv. nánari 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 ítarlegri upplýsingar fylgja í eiganda- og þjónustuhandbók bílsins og á 
vefsíðu Peugeot á Íslandi www.peugeotisland.is

BRIMBORG  BÍLDSHÖFÐA 8  SÍMI  515 7000  |   BRIMBORG  TRYGGVABRAUT 5  AKUREYRI  SÍMI  515 7050

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.

MET / 
RED

Málmlitur+ rauður* 120.000 kr. 

WZ07 Rennihurð vinstri (staðalbúnaður á hægri)* 100.000 kr. 
ZHJS 17" Álfelgur* 160.000 kr. 

IS Aurhlífar framan og aftan 52.000 kr. 
IS Þverbogar á topp - 3 stk ( 150 kg) 99.000 kr. 
IS Dráttarkrókur 299.000 kr.

GB33 Krossviður í gólf hleðslurýmis* 110.000 kr. 
GB38 Krossviður í hleðslurými, gólf, hliðar og 

hjólaskálar*
185.000 kr. 

FC56 LED lýsing í hleðslurými* 20.000 kr. 
WO05 Rúður í afturhurðum með hita og rúðuþurrkum* 65.000 kr. 
PD22 / 

PD69
Útlitspakki (Pack Look); samlitun á stuðurum
framan og aftan, speglum og hurðarhandföngum.
ECO Led dagljósabúnaður í framstuðara*

150.000 kr. 

QK01 Bakkmyndavél + 7" margmiðlunarskjár, DAB 
útvarp, Android Auto og Apple Car Play*

165.000 kr. 

RS03 Varadekk* 45.000 kr.
DK12 Olíumiðstöð með tímastilli* 210.000 kr. 

YR07 7" margmiðlunarskjár, DAB útvarp, Android 
Auto og Apple Car Play, SOS neyðarhringing við 
alvarlegan árekstur og neyðarrofi í lofti, 
BTA Control*

120.000 kr.

WAAT Moduwork - fellanlegt sæti og lúga á þili til að 
flytja lengri hluti*

90.000 kr.

NA01 Upphitanleg framsæti + öryggisloftpúðagardínur 
í hliðum*

90.000 kr. 

VG07 Gluggar í rennihurðum báðum megin* 50.000 kr. 
PX37 Heilt þil einangrað með glugga (ekki opnanlegt)* 50.000 kr. 

WLX7 GPS leiðsögukerfi, 7" margmiðlunarskjár* 180.000 kr.
WLX9 7" Margmiðlunarskjár, DAB útvarp,  Android Auto 

og Apple Car Play*
80.000 kr.

VH04 Ökumannspakki:
Lyklalaust aðgengi – 2x lyklar. Leðurklætt 
stýrishjól. Tölvustýrð miðstöð. Lokað hólf í 
efri hluta mælaborðs. Regn- og birtuskynjari í 
framrúðu. Þokuljós í framstuðara (beygjustýrð 
með aðalljósum). Raffellanlegir hliðarspeglar *

225.000 kr.

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


