
PEUGEOT 108
Priser & produktfakta
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LANSERINGSPRIS

129 900 kr

-1 999 kr/mån

TILLVAL

UTRUSTNING KOD ACTIVE

Angivna priser är rekommenderade cirkapriser. Peugeot Sverige/ K.W. Bruun Autoimport AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, skattebelopp, 
tekniska uppgifter och utrustning, tillval och färgsättning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

(1) = Inkl. service, körsträcka 1000 mil/år i 36 mån. 0 kr i kontantinsats & fast ränta.

standard

ej tillgängligt

KLÄDSEL

PEUGEOT 108 5D
JUNI 2021

MODELLER

-

108 5D ACTIVE PureTech 72

ORD. PRIS

144 900 kr

108 5D City Line PureTech 72

PRIVATLEASING(1)NYA PEUGEOT 108 BENSIN

KOD ACTIVE CITY LINE

CITY LINE

UB02

900 kr -

7 300 kr ●

0YFCTygklädsel Jusa ● ●

Dimljus fram PR01 1 900 kr -

Mörktonade sidorutor och bakruta VD10 1 900 kr -

Fartbegränsare RG12 2 400 kr -

FÄLGAR KOD ACTIVE CITY LINE

Backkamera samt 7" pekskärm och 
Apple CarPlay

Plåtfälg med hjulsida 15" Brecola ZH5W 900 kr -

Varvräknare CS02

Mörktonade bakruta VD17 900 kr -

Aluminiumfälg 15" Thorren ZH5X 5 900 kr -

Plåtfälg med hjulsida 14" Xaurel ZH55 ● ●

Reservhjul av nödtyp RS02 1 100 kr -

FÄRGER KOD ACTIVE CITY LINE

Röd Scarlet Solid 1 500 kr 1 500 kr

Vit Lipizan (endast lager) Solid ● ●

Vit Oural Solid ● ●

Grå Carlinite (endast lager) Metallic 5 900 kr 5 900 kr

Grå Galaxite Metallic 5 900 kr 5 900 kr

Grå Gallium Metallic 5 900 kr 5 900 kr

Svart Caldera Metallic 5 900 kr 5 900 kr

Smooth Green Metallic 5 900 kr 5 900 kr

Blå Calvi Metallic 5 900 kr 5 900 kr

Grön Fizz (endast lager) Metallic 5 900 kr 5 900 kr









9,6

3,475

1,43 1,43

Antal sittplatser 4 4

Spårvidd bak 1,42

Acceleration 0-100km/h (sek) 15,9

Bagagerumsvolym (VDA)

Max dragvikt med bromsat släp

PRESTANDA

180/196/780

95

4800

4

35



2

Multipoint

Euro 6

Blyfri 95/98

110

2500
WLTP CO2 blandad (g/km)

6000

998

50 (68)

6000

95

4800

4

Multipoint

Euro 6

Blyfri 95/98

50 (68)

Active

110

2500

998

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Cylindervolym (cm³)

Maxeffekt kW (hk DIN)

MOTOR (miljöklass 6.3 för samtliga motorer)

Skattebelopp kr (de tre första åren) 

BRÄNSLEFÖRBRUKNING* City Line

WLTP-värdena är baserade på "Mixed Combined" och är tills vidare preliminära

STYRNING

Kuggstångsstyrning

Bränsle

VÄXELLÅDA

Miljöklass

Totalbredd

DIMENSIONER (m)

Totallängd

Trumbromsar bak

Vid varvtal (v/min)

Max vridmoment (Nm)

Bränsleinsprutningssystem

Vändcirkeldiameter (m)

Minsta lastbredd

Vid varvtal (v/min)

Antal ventiler/cylinder

Toppfart (km/h)

Tjänstevikt

Totalvikt

Sammanlagda bruttovikter (tågvikt)

Maxlast

1240

1240

300

0

Skivorbromsar fram 

Servoassisterad

BROMSAR/HJULUPPHÄNGNING

5-växlad manuell Start & Stopp 







0

2,34



3,475

2



180/196/780

35

300

940 940

1240

1240

157

108 5D ACTIVE PureTech 72 4,1 4,1

WLTP blandad förbrukning (l/100km) 4,8 4,8

9,6

Lastlängd (uppfällda säten / fällda säten ) 0,477/- 0,477/-

Lasthöjd: till insynsskydd / till tak 0,545/0,562 0,545/0,562

Axelavstånd

Spårvidd fram
1,42

Höjd 1 1

2,34

1,00 1,00

Canvastak längd/bredd - -

Peugeot Sverige/ K.W. Bruun Autoimport AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, skattebelopp, tekniska uppgifter och utrustning, tillval och färgsättning. Vi 
reserverar oss för eventuella tryckfel.

165/65 R14 165/65 R14

Max taklast - -

15,9

157

Däckdimension

VOLYMER (l)

Bränsletank (l)

VIKTER (kg)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
SÄKERHET Active City Line

EBD (bromskraftsfördelare)  

Hill assist (hjälp vid start i backe)  

ESP (antisladdsystem) med ASR (antispinnsystem)  

Bältespåminnare för förare och passargerare med ljudsignal  

Barnstolsfästen (Isofix) i baksätet  

Förstärkningsbalkar i framdörrarna  

Elektronisk startspärr (transponder chip)  

Krockkudde förare  

Högt monterat bromsljus  

Pyrotekniska bältessträckare samt belastningsbegränsare fram  

Krockkudde passagerare (urkopplingsbar med nyckel)  

Trepunktsbälten på samtliga sittplatser  

Sidokrockgardiner och sidokrockkuddar fram  

FUNKTION

Manuell luftkonditionering  AC  



Färddator 

Peugeot Sverige/ K.W. Bruun Autoimport AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, skattebelopp, tekniska uppgifter och utrustning, tillval och färgsättning. Vi 
reserverar oss för eventuella tryckfel.

Fäll- och delbart ryggstöd bak 50/50 



Ratt justerbar i höjdled  

Manuellt justerbara ytterbackspeglar  

3,5" skärm, rattkontroller, Bluetooth USB-uttag  -

INTERIÖR

Vindrutetorkare med två hastigheter och med intervalläge  

Varvräknare T T

Bakrutetorkare  

Backkamera samt 7" pekskärm och Apple CarPlay T 

Elektrisk servostyrning  

Digitalradio  

Eljusterbara ytterbackspeglar  

Elektriska fönsterhissar fram  

Eluppvärmda framsäten  

Eluppvärmd bakruta  

Fartbegränsare (Ej Active Automat) T T
Eluppvärmda sidospeglar  

Framsäten justerbara i längd och lutning  

Fjärrstyrt centrallås med lokaliseringsfunktion  

Takbelysning fram  

Reservhjul (stål 14") T T

Förvaringsfack i fram- och bakdörrar (5D)  

Förarsäte justerbart i höjd  

Handskfack (öppet)  

Förvaringsfack i instrumentpanelen under fläktreglage  

Ratt i läderimitation med rattkontroller, detaljer i blanksvart,  

Insynsskydd till bagageutrymmet  

Mittkonsol i grafitgrå (detaljer runt skärm, välxelspak )  

Förvaringsutrymmen, mugghållare och 12V-uttag  

Nackskydd bak justerbara i höjd (2 st)  

Mittkonsol i blanksvart (detaljer runt skärm, välxelspak ) - -

Spegel vänster och höger solskydd  

Nackskydd fram (integrerade)  

Canvastak svart - -

EXTERIÖR

Klarglasstrålkastare med svart kromad finish och LED signatur  

Dimljus fram T T

Mörktonade bakre sidorutor T T
Kromade dörrhandtag och ytterbackspeglar - -

Plåtfälg med hjulsida 14" Xaurel  

Mörktonad bakruta T T

Varselljus i LED-utförande  

Tonad bakruta (mörktonad TOP!)  



SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER OCH GARANTIER
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.

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 genomrostningsgaranti 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. Givetvis 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 återförsäljare, ingår självriskreducering på vagnska-

degarantin 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 originaltillbe-

hör. 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 Originaldelssortiment. 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 kontrolle-

rats noggrant för din säkerhet. Det är en garanti för kvalitet, säkerhet och tillför-

litlighet. Garantitiden från Peugeots återförsäljare är ett år på delar och arbete.

BRA ATT VETA

PEUGEOT FINANS  

Peugeot Finans är resultatet av ett samarbete mellan Peugeots bilå-

terförsäljare, 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 tillläggstjänster, såsom 

låneskyddsförsäkring, förlängd garanti och serviceavtal, 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 kom-

petens inom bilfinansiering och erbjuder dig mycket konkurrenskraftiga vill-

kor. 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 

ansök direkt på peugeotkort.se. 

ÅTERVINNING 

För mer information om återvinning och övrig information om Peugeot 

välkomnar vi till besök på peugeot.se 

PEUGEOT.SE 

Via peugeot.se kan du enkelt bygga din Peugeot och beställa den online. 

Generalagent: K.W. 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

Uppgifterna och illustrationerna i denna broschyr är baserade på de tekniska uppgifter som gäller vid tryckningen. Utrustningen är standard eller tillval,  
beroende på version. Inom ramen för sin kontinuerliga strävan att förbättra sina produkter förbehåller sig Peugeot Sverige rätten att när som helst ändra  
tekniska uppgifter, utrustning, tillval och färgsättning. De aktuella fotografiska reproduktionsmetoderna kan inte återge färgernas lyster i sin helhet. 
Broschyren ska därför uppfattas som en allmän information och utgör ingen avtalshandling. För ytterligare preciseringar och kompletterande information,  
kontakta din Peugeotåterförsäljare. Innehållet i denna broschyr får inte reproduceras utan uttryckligt tillstånd från Automobiles Peugeot. 
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