VERÐLISTI

PEUGEOT
508 PHEV
54 KM DRÆGNI Á 100% HREINU
RAFMAGNI
FORHITUN TRYGGIR HEITAN OG
ÞÆGILEGAN BÍL
FULLKOMINN STAFRÆNN HEIMUR
EINSTÖK ÖRYGGIS- OG
AÐSTOÐARTÆKNI

Sjá ábyrgðarskilmála á bakhlið

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.

Vél

Drif

Orkugjafi

Hestöfl

C02

Notkun

gr/100 km
WLTP

Blandaður
akstur WLTP

Allure

1,6 Plug in
Hybrid

Framdrif

Rafmagn/
bensín

225

28

GT

1,6 Plug in
Hybrid

Framdrif

Rafmagn/
bensín

225

SW Allure

1,6 Plug in
Hybrid

Framdrif

Rafmagn/
bensín

SW GT

1,6 Plug in
Hybrid

Framdrif

Rafmagn/
bensín

Búnaður

Drægni á Verð 8 þrepa
rafmagni sjálfskiptur

Bílalán*

WLTP

kr.

Mánaðarleg
greiðsla

1,6

54 km

6.290.000

54.740 kr.

32

1,6

54 km

6.990.000

63.975 kr.

225

30

1,6

54 km

6.540.000

57.920 kr.

225

34

1,6

54 km

7.240.000

67.173 kr.

*Við tökum allar gerðir eldri bíla uppí. Dæmi um mánaðargreiðslu miðast við uppítökubíl eða innborgun að upphæð 2.000.000 kr., 8 ára lán, vexti á útgáfudegi verðlista og árleg hlutfallstala
kostnaðar 5,69%.

ALLURE STAÐALBÚNAÐUR

GT STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM ALLURE

• GPS leiðsögukerfi – Peugeot Connect SOS. Neyðarhringing

• Blindapunktsaðvörun, sjálfvirk háuljós af/á (Automatic
Headlamp Dipping)

• 17“ álfelgur Merion 215/55 R17 / Merion Diamond Cut í GT-Line
• 100% stafrænt mælaborð – 12,3“ skjár (High resolution) með
stillanlegu viðmóti
• 10“ margmiðlunarskjár, útvarp, 6 hátalarar, Bluetooth, AUX og
2 USB tengi
• Mirror Link, Apple Car Play farsímatenging
• Rafdrifin sjálfvirk handbremsa af/á
• Sjálfvirk neyðarhemlun (Active Safety Break)
• Bakkmyndavél (Visiopark 180°)
• Ökumannsvaki (Driver Alert) og veglínuskynjun (Lane Departure
Warning)
• Regnnemi í framrúðu og sjálfvirk dimming á baksýnisspegli
• Rafdrifnir, raffellanlegir og upphitaðir hliðarspeglar, heimreiðarljós
• Tölvustýrð miðstöð með loftkælingu – tvískipt v-h
• Framsæti hæðarstillanleg og upphitanleg
• Bæði framsæti með rafdrifinni mjóhryggsstillingu
• Fjarstýrð samlæsing og lyklalaus ræsing, 2 fjarstýringar.
• Rafdrifnar rúður framan og aftan
• Armpúði með upplýstu geymsluhólfi milli framsæta
• Fjölaðgerðavelti- og aðdráttarstýri. Öryggispúðar og loftpúðagardínur
• Hraðastillir (Cruise Control) með hraðatakmarkara (Speed Limiter)
• Krómaðir gluggalistar Allure / svartir gluggalistar á GT
• Nálægðarskynjarar að framan og aftan
• Armpúði í aftursæti með glasahaldara og „skíðalúgu“
• Skyggðar rúður að aftan

• Svartmálaðir hliðarspeglar. Svört toppklæðning. Krómaðir
púststútar
• GT Line innrétting, grill og framendi
• Lengdarstilling á báðum framsætum, rafdrifin hækkun á fremri
hluta setu
• LED aðalljós með sjálfvirkri hæðarstillingu, LED þokuljós
beygjustýrð, LED stefnuljós
• i-Cockpit Amplify mælaborð með stillanlegu viðmóti
• Rammalaus innispegill
• 18“ álfelgur Sperone Diamont Cut 235/45 R18 (þjófavarnarrær)
• Alcantara rúskinnsáklæði + Nappa leður á slitflötum
• Bakkmyndavél – Visiopark 180°
• Stillanleg fjöðrun (Active Suspension System)
• Handfrjáls opnun á skotti
• Raffellanlegir speglar með LED aðkomuljósum
• Fjarlægðarstillanlegur hraðastillir (Adaptive Cruise Control Stop
and Go)

AUKABÚNAÐUR
Málmlitur*

60.000 kr.

Sérlitur (Ultimate Red/Pearl White)*

90.000 kr.

Hleðslustýring 7,4 kW

40.000 kr.

Visiopark 360 – myndavél framan og aftan með
bílastæðaaðstoð (Allure, GT og GT Pack)*

140.000 kr.

Leðuráklæði Claudia (Allure)*

240.000 kr.
590.000 kr.
350.000 kr.

Panorama glerþak með sóllúgu* (GT og GT Pack)

260.000 kr.

Leðuráklæði Nappa Ennobli Grátt (GT)*
Leðuráklæði Nappa Ennobli Grátt (GT Pack)*

Aðlögunarhæfur hraðastillir (Allure)*
Aðlögunarhæfur hraðastillir (GT)*

210.000 kr.
140.000 kr.

Leðuráklæði Nappa Ennobli - Rautt (GT Pack)*
Leðuráklæði Nappa Ennobli - Rautt (GT)*

380.000 kr.
620.000 kr.

FOCAL Premium HiFi Hljóðkerfi.
8 hátalarar + bassakeila (Allure, GT)*

160.000 kr.

Rafstýrt bílstjórasæti á 8 vegu m/nuddkerfi
(GT og GT Pack)*

170.000 kr.

Aurhlífar að framan og aftan

48.000 kr.

Skottmotta

20.900 kr.

Dráttarkrókur losanlegur

279.000 kr.

Þverbogar á topp

55.000 kr.

Nætursjón – (Night Vision)*

290.000 kr.

Þráðlaus símhleðsla fyrir síma með IQ staðal*

30.000 kr.

19“ álfelgur Agusta Diamond Cut (Allure og GT)*

190.000 kr.

19“ álfelgur Agusta Diamond Cut (GT Pack)*

140.000 kr.

Þjófavörn*

60.000 kr.

18“ álfelgur Hirone Diamond Cut (Allure, GT)*

120.000 kr.

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

GT Pack (fyrir GT útfærslu)* 450.000 kr.
• Aðlögunarhæf fjöðrun (Active Suspension)
• Akreinastýring (Lane Positioning Assist)
• Focal HiFi Hljómkerfi, 10 hátalarar + bassakeila
• 360°myndavélakerfi
• Nálægðarskynjari framan og aftan
• GT Pack Innrétting með Zebrano style viðarútliti

HLEÐSLUTÍMI
Tegund hleðslustöðvar

Bíll með 3,3 kW innbyggðri hleðslustýringu

Bíll með 7,4 kW innbyggðri hleðslustýringu

3:45 klst

1:45 klst

Iðnaðartengill - 14 Amper*

4 klst

4 klst

Heimatengill - 8 Amper*

7 klst

7 klst

Heimahleðslustöð 7,4 kW - 1 fasa*

(aukabúnaður)

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

HELSTU MÁL
Tegund

Lengd

Breidd
m/speglum

Hæð

Veghæð

Farangursrými

Eigin þyngd

5 dyra

4,750 m

2,079 m

1,403 m

14,5 cm

487-1537 lítrar

1720 kg

SW

4,778 m

2,079 m

1,420 m

14,5 cm

530-1780 lítrar

1745 kg

LITIR

PLATINIUM GREY*

CÉLÈBES BLUE*

(málmlitur án aukakostnaðar)

DARK BLUE*

ARTENSE GREY*

NERA BLACK*

ELIXIR RED**

WHITE PEARL**

*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 tengilt
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

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