
NYA PEUGEOT e-2008 SUV



MODELL

PRIVATLEASING

månadskostnad inkl

service. 0 kr i kontantinsats

ORDINARIE 

CA-PRIS

KAMPANJ-

PRIS*

Electric

NYA e-2008 ACTIVE Electric 4 949 kr/mån (1000 mil/år) 459 900 kr 399 900 kr

NYA e-2008 ALLURE Electric 5 649 kr/mån (1500 mil/år) 479 900 kr 419 900 kr

NYA e-2008 GT-LINE Electric 6 399 kr/mån (1500 mil/år) 499 900 kr 439 900 kr

NYA e-2008 GT Electric 7 149 kr/mån (1500 mil/år) 519 900 kr 459 900 kr
*Priser exklusive klimatbonus

TILLVAL

Förarassistans Kod ACTIVE ALLURE GT-LINE GT

Backkamera WY38 3 200 kr l l l

Dödavinkelvarnare, aktiv AO02 - - 2 500 kr l

Highway Assist (adaptiv farthållare och aktiv 

filhållningsassistans)**
ZVCC - 2 900 kr 2 900 kr l

Parkeringsradar fram WY24 - 3 500 kr l l

Exteriör och belysning Kod ACTIVE ALLURE GT-LINE GT
Elinfällbara sidospeglar samt aut. avbländbar innerbackspegel 

(ramlös på GT-LINE och GT)
RL05 1 900 kr l l l

Mörktonade sidorutor VD09 - 1 900 kr l l

Panoramaglastak TC07 - 21 900 kr 21 900 kr 21 900 kr

Uppvärmd framruta (för torkarbladen) LW02 2 900 kr 2 900 kr 2 900 kr 2 900 kr

Takrails (aliminium) PQ02 1 900 kr l l l

Audio- och navigationssystem Kod ACTIVE ALLURE GT-LINE GT

3D-navigation 10" skärm ZJ17 - 8 900 kr 8 900 kr l

3D-navigation 7" skärm ZJ07 5 900 kr - - -

Mobilladdare, trådlös E301 - 1 500 kr 1 500 kr 1 500 kr

Övrigt Kod ACTIVE ALLURE GT-LINE GT

Keyless - nyckelfritt lås- och startsystem YD07 - 4 500 kr 4 500 kr l

Larm och superlås AB08 - 3 900 kr 3 900 kr 3 900 kr

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Peugeot Sverige/KW Bruun Autoimport AB förbehåller sig rätten att när som helst

ändra priser, tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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**Highway Assist : adaptiv farthållare som håller avståndet till 

framförvarande bil, kontrolllerar acceleration, inbromsning och styrning. 

Den aktiva filhållningsassistententen håller bilen inom vägmarkeringarna.



Färger Typ Pris

Orange Fusion Metallic 0 kr

Svart Onyx Solid 3 500 kr

Grå Artense Metallic 5 900 kr

Vit Nacré 7 900 kr

Röd Elixir 7 900 kr

Blå Vertigo 7 900 kr

Black Diamond-tak (endast ALLURE) 3 900 kr

Klädslar Kod ACTIVE ALLURE GT-LINE GT

Tygklädsel Rimini A5FX ●

Tyg/halvläderklädsel Isabella A8FX - ●

Halvläderklädsel Capy A7FX - ●

Alcantaraklädsel D7FX - ●

Nappaläder, svart (inkl. eljusterbar förarstol) 4HFX - 8 900 kr 8 900 kr 8 900 kr

● = Standard

Fälgar Kod ACTIVE ALLURE GT-LINE GT

16" Stålfälg Nolita ZHHU ● - - -

17" Aluminiumfälg Salamanca ZHKK - ● ●

18" Aluminiumfälg Storm ZHKN - - - ●

JD01
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Kod

M02S

P0XY

Metallic med 
pärlemoeffekt

Metallic med 
pärlemoeffekt

Metallic med 
pärlemoeffekt

M0F4

M6N9

M5VH

M6SM

Orange Fusion Blå Vertigo

Röd Elixir

Svart Onyx

Vit Nacré Grå Artense

16" stålfälg Nolita 18" alufälg Storm17" Salamanca



MOTORER

FÖRBRUKNING

Räckvidd enligt WLTP-körcykeln, km 320

Förbrukning, kWh N/A

Utsläpp CO2 gram 0

Samtliga värden är tills vidare preliminära

MOTOR & LADDNING

Elmotor

Batterityp/kapacitet Lithium-ion / 50 kWh

Inbyggd laddare (onboard charger) 11 kW

Maxeffekt kW (hk DIN) 100 (136)

Max vridmoment (Nm) 260

Laddkabel till laddbox (standard som medföljer bilen) Typ 2 till typ 2-kontakt, Mode 3, 6 meter

Laddtider:

               - vanligt uttag (1,8 kw / 10 A) >28 h

               - laddbox (7,4 kW / 16 A) ca 8 h

               - laddbox (11 kW / 32 A) ca 5 h

               - offentlig laddstation (snabbladdare 100 kW) ca 30 min

VÄXELLÅDA

Automatisk steglös med tre körlägen: 

- Eco (82 hk)

- Normal (109 hk)

- Sport (136 hk)

STYRNING

Progressiv elektrisk servostyrning l

Vändcirkeldiameter (m) N/A

BROMSAR / HJULUPPHÄNGNING

Skivrbromsar fram (ventilerade) och bak l

Pseudo McPherson fram / deformerbar travers bak l

DIMENSIONER (m)

Totallängd 4,300

Totalbredd (bil / med utfällda sidospeglar) 1,77 (1,987)

Axelavstånd 2,61

Spårvidd fram 1,54

Spårvidd bak 1,54

Höjd (med takrails) 1,53 (1,55)

Antal sittplatser 5

Däckdimension 215/65 R16 H 215/60 R17 H 215/55 R18 H

VOLYMER (l)

Bagagerumsvolym VDA min/max 434

Bagagerumsvolym, liter min/max 1467

VIKTER (kg)*

Tjänstevikt

Totalvikt

Sammanlagda bruttovikter (tågvikt)

Maxlast

Max dragvikt med bromsat släp

Max taklast

PRESTANDA

Toppfart (km/tim) 150

Acceleration 0-100 km/tim (sek)

*Vikterna är preliminära till dess att den svenska typgodkänningen är klar
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e-2008 Electric

N/A



DIMENSIONER

NYA PEUGEOT e - 2008



STANDARDUTRUSTNING I 

URVAL

ACTIVE ALLURE GT-LINE GT

16" stålfälgar Nolita 17" aluminiumfälgar Salamanca
Backspegel, ramlös, 

automatiskt avbländbar
10" pekskärm

7" pekskärm 3D-instrument Black Diamond-tak 18" aluminiumfälgar Storm

Apple Carplay Backkamera
Dekorbelysning, valbar i åtta 

färger
3D-navigation

Digitalradio
Backspegel, automatiskt 

avbländbar
Full-LED-strålkastare Alcantaraklädsel

Eco-LED-strålkastare Dimljus med kurvfunktion Helljusassistent Dödavinkelvarnare, aktiv

Elektrisk handbroms Elinfällbara sidospeglar Mörkt innertak Highway Assist

Elfönsterhissar fram och bak Halvläderklädsel Isabella Mörktonade sidorutor Keyless: upplåsning och start

e-Remote* Höjdjusterbart passagerarsäte Parkeringsradar fram

Farthållare och fartbegränsare Ljuddämpad framruta Svartlackerade sidospeglar

Filhållningsassistent, aktiv Mittarmstöd fram

Isofixfästen ytterplatser bak Nyckelfri start

Klimatanläggning Takrails, svart klarlack

Ombordladdare 11 kW USB (4 ingångar)

Parkeringsradar bak

Peugeot Connect SOS & 

Assistance

Regnsensor

Skyltavläsning (hastighet, 

förbudsskyltar)

Tygklädsel Rimini

USB (1 ingång) samt Bluetooth

Utökat säkerhetspaket**

Värmepump för motor och kupé*
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**I tillägg till autobroms och kollisionsvarnare (via kamera i framrutan), som är standard på samtliga 2008, innehåller det utökade 

säkerhetspaketet även radar, som möjlggör detektering av föremål i mörker, samt bromsar bilen för t ex cyklar och motorcyklar. 

Fungerar i farter upp till 140 km/h beroende på den aktuella situationen. OBS! Systemet är utvecklat för att höja körsäkerheten och är 

ett komplement till förarens ansvar att framföra fordonet på ett säkert sätt.

*Samtliga Peugeot e-2008 har en effektiv värmepump för uppvärmning av kupé och motor samt e-Remote fjärrstyrning 

för laddning av battieriet och uppvärmning/kylning av kupén.



När du väljer Peugeot får du också tillgång till det stora nätet av försäljningsställen  
och verkstäder, såväl i Sverige som i övriga Europa. När du anförtror dig och din bil 
till en Peugeothandlare eller till en Peugeotverkstad, kan du vara säker på att det är  
utbildade specialister som tar hand om din bil.

SkräddarSydda tjänSter  
och garantier

BRA ATT VETA
PEugEoT FiNaNS
Peugeot Finans är resultatet av ett samarbete mellan Peugeots bil- 
återförsäljare, Peugeot Sverige och DnB Finans, ett av Nordens 
ledande finansbolag. Peugeot erbjuder inte bara bilar med högsta  
komfort utan ett helt koncept där en bra finansiering inklusive till-
läggstjänster, såsom låneskyddsförsäkring, förlängd garanti och ser-
viceavtal, är en självklarhet. Genom Peugeot Finans får du möjlighet 
att finansiera den Peugeot som passar just dina önskemål och behov. 
Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom bilfinans-iering och 
erbjuder dig mycket konkurrenskraftiga villkor. Kontakta din närmaste 
Peugeotåterförsäljare för ytterligare information.

PEugEoTkorTET
Som Peugeotägare kan du välja att betala dina bilkostnader med 
vårt betal- /kreditkort Peugeotkortet. Kortet är kopplat till VISA och 
gäller på miljontals inköpsställen och du betalar ingen årsavgift. 
Fördelarna med att använda Peugeotkortet är att det är ett enkelt 
och bekvämt sätt att betala med och dessutom får du bonus på alla 
dina inköp. Du kan även välja att dela upp dina betalningar. Hämta 
ansökan hos din närmaste Peugeothandlare eller hämta den porto-
fria ansökan direkt på Peugeots hemsida.

ÅTErviNNiNg
För mer information om återvinning och övrig information om Peugeot  
välkomnar vi till besök på www.peugeot.se

PEugEoT iNTErNET
Upptäck Peugeot på Internet – gå in på: peugeot.se

FÖR DIN TRYGGHET
TillvErkarENS garaNTiEr
På Peugeots personbilar lämnar vi 3 års nybilsgaranti eller 100 000 km 
– det som först inträffar. Dessutom lämnar vi 12 års genom-
rostningsgaranti och 3 års lackgaranti. Batteriet i våra plug-in-
hybrider och elbilar har 8 års garanti eller 160 000 km, det som 
först inträffar.

PEugEoT aSSiSTaNcE 
Ett samtal räcker om du skulle få problem. Både i Sverige och i övriga  
Europa får du hjälp från Peugeot Assistance dygnet runt 365 dagar 
om året. Peugeot Assistance når du på telefonnummer 020-89 89 73  
inom Sverige och +46 771 106 605 i övriga Europa.

PEugEoT SErvicEavTal
Med Peugeot Serviceavtal kan du teckna dig för auktoriserad  
service med löptid från 36 månader och valfritt antal km upp till  
205.000 km. Genom Peugeot Serviceavtal försäkrar du dig om att  
din Peugeot alltid är i drifts- och säkerhetsmässigt toppskick. Givet-
vis ingår fri hyrbil vid alla dina servicetillfällen.

PEugEoT FörSäkriNg
Peugeot Försäkring är speciellt utformad för dig som kör Peugeot. 
Du är garanterad reservdelar ur Peugeots Originaldelssortiment 
och auktoriserade verkstäder, vilket betyder fortsatt trygghet och 
ett högt andrahandsvärde även efter en skada. När du nytecknar 
Peugeot Försäkring via någon av Peugeots auktoriserade återför-
säljare, ingår självriskreducering på vagnskadegarantin med 3.000 kr.  
Det innebär att din självrisk reduceras på alla skador som är 
ersättningsbara via din vagnskadegaranti. Dessutom ingår bland 
annat ett hyrbilstillägg om du råkar ut för en ersättningsbar skada 
på din bil.
Vill du veta mer, ring 077–11 11 680.

TillbEhör och rESErvdElar
Hos varje återförsäljare finns en tillbehörsbutik med godkända ori-
ginaltillbehör. Här kan du utrusta din Peugeot precis som du vill ha 
den. Till din hjälp har du Peugeots kunniga servicepersonal. För din 
egen del bör du bara använda reservdelar ur Peugeots Originaldels-
sortiment. Endast då kan du vara säker på att delarna är korrekt 
utprovade och att kvaliteten motsvarar de krav du har rätt att ställa. 
Alla våra originaldelar har testats och kontrollerats noggrant för din 
säkerhet. Det är en garanti för kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet. 
Garantitiden från Peugeots återförsäljare är ett år på delar och arbete.  

Generalagent: KW Bruun Autoimport AB 
Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
Telefon: 08-555 433 00, telefax: 08-555 433 40
E-post: info@peugeot.se, hemsida: peugeot.se





STANDARDUTRUSTNING I 


URVAL


ACTIVE ALLURE GT-LINE GT


16" stålfälgar Nolita 17" aluminiumfälgar Salamanca
Backspegel, ramlös, 


automatiskt avbländbar
10" pekskärm


7" pekskärm 3D-instrument Black Diamond-tak 18" aluminiumfälgar Storm


Apple Carplay Backkamera
Dekorbelysning, valbar i åtta 


färger
3D-navigation


Autombroms och 


kollisionsvarnare


Backspegel, automatiskt 


avbländbar
Full-LED-strålkastare Alcantaraklädsel


Digitalradio Dimljus med kurvfunktion Helljusassistent Dödavinkelvarnare, aktiv


Eco-LED-strålkastare Elinfällbara sidospeglar Mörkt innertak Highway Assist


Elektrisk handbroms Halvläderklädsel Isabella Mörktonade sidorutor Keyless: upplåsning och start


Elfönsterhissar fram och bak Ljuddämpad framruta Parkeringsradar fram


Farthållare och fartbegränsare Mittarmstöd fram Svartlackerade sidospeglar


Filhållningsassistent, aktiv Nyckelfri start


Isofixfästen ytterplatser bak Takrails, svart klarlack


Klimatanläggning USB (4 ingångar)


Laddkabel, typ 2, trefas


Ombordladdare 11 kW


Parkeringsradar bak


Peugeot Connect SOS & 


Assistance


Regnsensor


Skyltavläsning (hastighet, 


förbudsskyltar)


Tygklädsel Rimini


USB (1 ingång) samt Bluetooth
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