
• 9 sæti - Bílstjórasæti + tveggja manna bekkur í fremstu röð,  
2/3 – 1/3 sæti í miðju- og öftustu röð. 

• Bílstjórasæti hækkanlegt með armpúða
• Geymslupláss undir farþegasæti
• 16“ stálfelgur 215/65 R16 
• Rennihurðar á báðum hliðum
• Hleri að aftan með hita í rúðu og rúðuþurrku 
• Rafdrifnar rúður framan 
• Rafdrifnir speglar 
• Raffellanlegir speglar
• Rafdrifin handbremsa
• Þokuljós í framstuðara 
• Loftkæling (AC) 
• Aukamiðstöð og stýring fyrir farþegarými aftan
• Loftþrýstingsskynjari á dekk 

BUSINESS STAÐALBÚNAÐUR

• Samlitir stuðarar (L2, L3 að samlitaður að hluta), hliðarlistar, 
hurðarhandföng og speglakápur 

• Fjarstýrð samlæsing 
• Regnnemi fyrir rúðuþurrkur
• LED dagljós í framstuðara
• Þokuljós í framstuðara með beygjulýsingu (lýsir inn í beygjur)
• Plastklæðning á gólfum 
• Öryggisloftpúðar að framan og hliðum framan 
• Isofix barnabílstólafestingar í annarri sætaröð
• 7” upplýsingaskjár í mælaborði
• Útvarp – 8 hátalarar USB tengi, AUX tengi, 12V tengi 
• Bluetooth handfrjáls tengibúnaður fyrir síma 
• Stálhlíf undir rafvél
• Grátt tauáklæði 

Sjá ábyrgðarskilmála á www.peugeotisland.is

ALLT AÐ 330 KM DRÆGNI

HRAÐHLEÐSLA Í 80% DRÆGNI Á  
AÐEINS 48 MÍNÚTUM

FJARSTÝRÐ FORHITUN TRYGGIR 
HEITAN BÍL ÞEGAR ÞÉR HENTAR

BAKKMYNDAVÉL OG 
BLINDPUNKTSAÐVÖRUN

TVÆR LENGDIR 8 EÐA 9 SÆTA

Tegund
Orkugjafi/

Rafhlöðustærð Hestöfl/Kílówött
C02

gr/100 km 
WLTP

Drægni á  
rafmagni

(skv. WLTP)

Sjálfskiptur
Staðgreiðsluverð kr.

Business L2 Rafmagn 
75kWh

136/100kW 0 330 km 7.490.000

Business L3 Rafmagn
75kWh

136/100kW 0 330 km 7.640.000

Allure L2 Rafmagn 
75kWh

136/100kW 0 330 km 8.990.000

Allure L3 Rafmagn 
75kWh

136/100kW 0 330 km 9.140.000

• 8 sæti -Bílstjórasæti + farþegasæti í fremstu röð, 3 sæti miðjuröð, 
3 sæti aftasta röð

• 17“ álfelgur 225/55 R17 
• Leiðsögukerfi 3D (GPS), Mirror Link 
• Bakkmyndavél (Top Rear Vision)
• Nálægðarskynjarar framan og aftan
• Blindapunktsaðvörun

ALLURE STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM BUSINESS

• HiFi Surround hljómkerfi – auka bassabox undir sæti og  
miðjuhátalari

• Framrúðuskjár (Head Up Display)
• Rennihurðar á báðum hliðum
• Rafdrifnar rennihurðar með handfrjálsri opnun
• Gluggi opnanlegur í hlera aftan
• Gardínur í gluggum í miðjuröð 
• Leðuráklæði Claudia dökk grátt. 

PEUGEOT
e-TRAVELLER

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 rafbílakaupin. Láttu okkur sjá um allt, uppítöku á gamla bílnum, hagstæða græna fjármögnun.
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Málmlitur* 110.000 kr.

Svartur litur (Black Onyx)* 60.000 kr.

Bakkmyndavél (Top Rear Vision - Business)* 50.000 kr.

Leiðsögukerfi – GPS (Business)* 120.000 kr.

17” Álfelgur (Business)* 200.000 kr.

Leðurklætt stýrishjól (Business)* 25.000 kr.

Skyggðar rúður (Business)* 65.000 kr.

Hiti í framsætum* 35.000 kr

Lyklalaust aðgengi og start, hurðarhandföng með 
chromlínu (Business)* 

85.000 kr.

Opnanleg afturrúða í hlera (Business)* 55.000 kr.

Framrúðuskjár – Head Up Display (Business)* 85.000 kr.

Dráttarkrókur* 229.000 kr.

Öryggisloftpúðar í hliðum miðjuröð og aftasta röð* 40.000 kr.

Tölvustýrð miðstöð (Business)* 70.000 kr.

11 kW hleðslustýring – 3 fasa* 80.000 kr.

Rafdrifnar rennihurðar (Business)* 380.000 kr.

Þjófavörn með hreyfi- og rýmdarskynjun* 60.000 kr.

Tvær hurðir í stað hlera að aftan með hita og 
rúðuþurrkum (Business)* 

30.000 kr.

Öryggispakki 2- Safety Pack RG04 
Business* 
Allure* 
- Sjálfvirk öryggishemlun (Advance Emergency Breaking)
- Öryggisaðvörun ef stefnir í árekstur að framan 
  (Forward Collision Warning)

200.000 kr. 
100.000 kr.

Öryggispakki 3.- Connect Box (Business)* 
- SOS neyðarhringing + hnappur (hringir t.d.  
   sjálfvirkt í 112 í alvarlegum árekstri og gefur 
   sjálfvirkt staðsetningu.
- Forhitun stillanleg með MyPeugeot appi 
- Möguleiki að láta hleðslu hefjast á miðnætti 
- Finndu bílinn með MyPeugeot appi

50.000 kr.

VIP sætaútfærsla (Allure)* 
- 2 stök sæti í miðjuröð með tvöföldum armpúða
   og borði, snúanleg og á sleða 

210.000 kr.

Miðjuborð (fellanlegt) milli annarrar og þriðju 
sætaraðar (fyrir Vip sætaútfærslu Allure)* 

480.000 kr.

AUKABÚNAÐUR

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.

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

* 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 hleðslu bíls ofl.

HLEÐSLUTÍMI

• Bæði framsæti rafdrifin með nuddkerfi
• Upphituð framsæti
• Xenon aðalljós
• LED innilýsing
• Isofix barnabílstólafestingar í annarri og þriðju sætaröð
• Panorama glerþak í miðjuröð og öftustu röð með gardínu
• Tölvustýrð miðstöð 
• Borð á sætisbökum 
• Lyklalaust aðgengi + start 
• Hurðarhandföng með krómi

• Leðurklætt stýrishjól
• Skyggðar rúður að aftan
• Gardína yfir hleðslurými
• Mælaborðsskjár í lit 
• Connect Box - SOS neyðarhringing + hnappur (hringir t.d. sjálf-

virkt í 112 í alvarlegum árekstri og gefur staðsetningu) 
• Forhitun stillanleg með MyPeugeot appi 
• Möguleiki að láta hleðslu hefjast á miðnætti 
• Finndu bílinn með MyPeugeot appi
• 220 Volta tengi í miðjusætaröð

HELSTU MÁL

Tegund hleðslustöðvar 75 kWh drifrafhlaða

Heimahleðslustöð 7,4 kW – 1 fasi* 11,20 klst.

Heimahleðslustöð 11 kW - 3 fasa* 7,5 klst.

Hraðhleðslustöð 100 kW 80% drægni á 48 mín.

Heimatengill - 8 Amper* 42 klst.

Sjálfskiptur - 3 akstursstillingar 75 kWh drifrafhlaða

Eco (82 hö, 60 kWh, 190 nm) *

Normal (109 hö, 80k Wh, 210 nm) *

Power (136 hö, 100 kWh, 260 nm) *

Drægni - rafnotkun 75 kWh drifrafhlaða

Rafnotkun kWh /100 km 24,4-27,3

Hámarkshraði 130 km/klst.

Drægni* 330 km

Lengd L2 4,959 mm

Lengd L3 5,309 mm

Breidd án spegla/ með speglum 1,920/2,204 mm

Hæð 1,895 m

Veghæð 19 cm

Farangursrými L2 frá 603 lítrar 9 sæta til 
1.000 lítrar 6 sæta

Farangursrými L3 frá 989 lítrar 9 sæta til 
1.400 lítrar 6 sæta

Eigin þyngd L2 Business 2183 kg

Eigin þyngd L3 Business 2189 kg

Eigin þyngd L2 Allure 2065 kg

Eigin þyngd L3 Allure 2092 kg

Dráttargeta (eftirvagn með hemlum) 1000 kg

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


