
Tegund Vél Orkugjafi Hestöfl
C02

gr/100 km 
WLTP

Notkun
Bl. akstur
L/100 km 

WLTP

Beinskiptur
6 gíra

Staðgreiðsluverð kr.

Sjálfskiptur
8 þrepa

Staðgreiðsluverð kr.

Active Pack 1,2 PureTech Bensín 130 145/151 6,4/6,7 6.350.000 6.750.000

Allure Pack 1,2 PureTech Bensín 130 145/151 6,4 / 6,7 6.650.000 7.050.000

Allure Pack 1,5 BlueHdi Dísil 130 137/136 5,2 / 5,2 --- 7.150.000

GT 1,2 PureTech Bensín 130 145/151 6,7 --- 7.550.000

GT 1,5 BlueHdi Dísil 130 137/136 5,2 --- 7.650.000

 
PEUGEOT 3008

• 17“ álfelgur Chicago 215/65 R17
• 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)
• 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
• 8“ margmiðlunarskjár, útvarp, 6 hátalarar, Bluetooth, AUX- og 

USB tengi, Mirror Link tenging við snjallsíma
• Fjarstýrð samlæsing – 2 fjarstýringar
• Lyklalaus ræsing
• 12V tengi framan, miðjuröð og skotti
• Rafdrifnar rúður framan og aftan
• Armpúði með geymsluhólfi á milli framsæta
• Dekkjaviðgerðarsett

• 10“ margmiðlunarskjár
• GPS vegaleiðsögn 3D 
• Apple Car Play og Android Auto snjallsímatenging, WiFi 
• 18“ álfelgur - Detroid Diamond Cut - Glossy Storm Grey 225/55 R18
• Veglínustýring – aðstoðar að halda stefnu 

• GT innrétting, tau/leðurlíki á slitflötum
• 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
• Svart þak – Black Diamond, svartir speglar
• Krómaðir gluggalistar og krómpúststútar
• Langbogar á þaki
• Teppamottur
• 2 USB tengi fyrir aftursætisfarþega
• Ljós í hurðarklæðningu, hurðaspjöldum og glasahaldara
• Skyggðar rúður að aftan (extra skygging)

ACTIVE PACK STAÐALBÚNAÐUR

ALLURE PACK STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM 
ACTIVE PACK

GT STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM ALLURE PACK

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.

ÓMÓTSTÆÐILEG HÖNNUN

NÚTÍMALEGT i-COCKPIT INNRA RÝMI

MIKIL VEGHÆÐ OG HÁ SÆTISSTAÐA

EINSTÖK ÖRYGGIS- OG AÐSTOÐARTÆKNI

• Blindpunktsaðvörun (Blind Spot Monitoring)
• Ökumannsvaki (Driver Alert) 
• Háuljósaaðstoð (High Beam Assist)
• Farþegasæti að framan fellanlegt (Fold Flat)
• Armpúði í aftursæti með „skíðalúgu“ 
• Ökumannssæti með mjóhryggsstillingu
• Krómaður listi á neðri hluta hurða + málmgrá svunta á 

framstuðara
• Lyklalaust aðgengi
• Skyggðar rúður að aftan (extra skygging)
• Brumeo áklæði á mælaborði, hurðarklæðningu, ljós í 

hurðaspjöldum og við glasahaldara

Sjá ábyrgðarskilmála á peugeotisland.is

Við tökum allar gerðir eldri bíla upp í.
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Lengd Breidd
m/speglum

Hæð Veghæð Farangursrými Eigin þyngd Dráttargeta

4,447 m 2,098 m 1,624 m 22 cm 591 lítrar 1320 -1429 kg 1300 -1500 kg

HELSTU MÁL

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

Black Tone fyrir GT útfærslur* 90.000 kr.  

• 19“ álfelgur Washington „Black Tone Edition“ 205/55 R19
• Langbogar - svart satin útlit
• Peugeot merki og grill í dökk gráu satin
• Listi á afturstuðara í háglans svörtu
• Svartir hliðargluggalistar (ekkert króm)

Málmlitur* 80.000 kr.

Sérlitur (White Pearl og Vertigo Blue)* 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.

Grip Control spólvörn með 5 stillingum* 40.000 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)* 270.000 kr.

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

Hjólafesting fyrir 1 hjól (f. þverboga) 37.900 kr.

Skíðafestingar fyrir 4 skíði (f. þverboga) 48.900 kr.

AUKABÚNAÐUR

Nappa leðuráklæði - dökk grátt. Rafstýrt bílstjórasæti 
með minni, farþegasæti rafstýrt að hluta. Nuddkerfi í 
báðum framsætum fyrir GT* 350.000 kr.

Nappa leðuráklæði - rautt. Rafstýrt bílstjórasæti með 
minni, farþegasæti rafstýrt að hluta.
Nuddkerfi í báðum framsætum fyrir GT*  350.000 kr. 

Dráttarkrókur 319.000 kr.

Skottmotta 22.000 kr.

Aurhlífar framan og aftan 48.000 kr.

Nætursjón (Night Vision)* 260.000 kr.

Þráðlaus símahleðsla + 2 USB tengi í miðjuröð* 35.000 kr.

Þráðlaus símahleðsla og 220V tengi við aftursæti (GT)* 55.000 kr.

LITIR

NERA BLACK* RED ULTIMATE**VERTIGO BLUE** ARTENSE GREY* PLATINIUM GREY*WHITE PEARL**

*Málmlitur
**Sérlitur

CELEBES BLUE*
(málmlitur án aukakostnaðar) 
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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 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


