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ALLURE PACK 

PEUGEOT 2008
Pris- och produktfakta

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.

TILLVAL

Färg Utrustningsnivå Pris

Orange Fusion Samtliga 0 kr

Vit Banquise Ej GT Pack, ej e-2008 2 500 kr

Svart Perla Nera Samtliga 5 900 kr

Grå Platinum Ej e-2008 5 900 kr

Grå Artense Samtliga 5 900 kr

Vit Nacré Samtliga 7 900 kr

Röd Elixir Samtliga 7 900 kr

Blå Vertigo Samtliga 7 900 kr

Namn Utrustningsnivå Pris

Ultimate Business-paket
(Nappaläder, Park Assist och öppningsbart glastak)

GT Pack, endast e-2008 17 900 kr

Panoramaglastak GT Pack 17 900 kr

Takrails (aluminium) Active Pack 4 500 kr

Uppvärmd framruta Samtliga 2 900 kr

3D-navigation 7” skärm Endast e-2008 Active Pack 5 900 kr

3D-navigation 7” skärm
Inkl. Peugeot SOS & Assistance Active Pack, ej e-2008 6 900 kr

Avtagbar dragkrok Ej e-2008 8 900 kr

Larm & superlås Allure Pack, GT 3 900 kr

Keyless Allure Pack 2 900 kr

Klädsel/Stolar Utrustningsnivå Pris

Svart nappaläder
Inkl. eljusterbar förarstol Endast 2008 GT Pack 13 900 kr

Svart nappaläder Endast e-2008 GT Pack 9 900 kr

ACTIVE PACK 

Motor Privatleasing(**) Ord. pris Rek. Kampanpris

PureTech 100 299 900 kr 269 900 kr

PureTech 130 AUT 349 900 kr 309 900 kr

Electric 50 kWh 3 399 kr 529 900 kr 464 900 kr

Active Pack samt nedan

• 16" aluminiumfälgar

• 7" pekskärm

• ACC

• Automatiskt avbländbar backspegel

• Apple CarPlay

• Autobroms

• Digitalradio

• Eco-LED-strålkastare

• Elfönsterhissar fram och bak

• Elinfällbara sidospeglar

GT PACK  
Allure Pack samt nedan

Motor Privatleasing(**) Ord. pris Rek. Kampanpris

PureTech 130 AUT 374 900 kr 334 900 kr

Electric 50 kWh 3 699 kr 554 900 kr 489 900 kr

Motor Privatleasing(**) Ord. pris Rek. Kampanpris

PureTech 155 AUT 4 599 kr 429 900 kr 384 900 kr

Electric 50 kWh 3 899 kr 599 900 kr 529 900 kr

• Farthållare & filhållningsassistent

• Höj- och sänkbart bagagerumsgolv

• Höjdjusterbar förarstol

• Laddkabel typ 2 2/220V (endast el)

• Parkeringsradar bak

• Peugeot SOS & Connect (endast el)

• Regnsensor

• Skyltavläsning

• Tygklädsel

• 17" aluminiumfälgar

• 3D-instrument 

• Aktiv filhållningsassistent

• Autobroms med video & radar

• Backkamera

• Dimljus fram

• Halvläderklädsel

• Höjdjusterbar passagerarstol

• Mittarmstöd fram

• Mörktonade sidorutor

• Nyckelfri start

• Peugeot SOS Connect

• Takrails

• 10” pekskärm

• 18” aluminiumfälgar

• 3D-navigation

• Alcantaraklädsel

• Black Diamond-tak

• Dödavinkelvarnare

• Full-LED-strålkastare

• Heljusassistent

• Highway Assist

• Keyless

• Parkeringsradar fram

• Ramlös innerbackspegel

Privatleasa din nya Peugeot e-2008 från 3 399 kr/mån i 24 månader

(**) = Privatleasing: Inkl. service, körsträcka 1 000 mil/år i 36 mån. För samtliga e-2008 är 1 000 mil/år i 24 mån standard. 0 kr i kontantinsats. 

Aktuella priser för e-2008 är baserade på miljöbonus på 70.000 kr. Notera att förändringar gällande miljöbonus kan påverka priserna.



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.

Tekniska specifikationer – Dimensioner och volym
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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.

Motor PureTech 100 PureTech 130 PureTech 130 AUT PureTech 155 AUT BlueHDi 130 AUT

WLTP Blandad förbrukning (l/100km) 5.4 5.5 5.9 6.2 4.7

WLTP CO2 blandad (g/km) 122 124 134 140 124

Skattebelopp (kr/år) (första tre åren) 3784 3998 5168 5960 5924

Värden och belopp kan variera beroende på bilens utrustningsnivå och 
tillval.

Cylindervolym (cm³) 1199 1199 1199 1199 1499 

Cylindrar 3 3 3 3 4 

Maxeffekt kW (hk DIN) 75 (100) 96(130) 96 (130) 115 (155) 96 (130)

Vid varvtal (v/min) 5500 5500 5500 5500 3770 

Max vridmoment (Nm) (*vid overboost) 205 230 230 240 300 

Vid varvtal (v/min) 1750 1750 1750 1750 1750

Miljöklass Euro 6.3 Euro 6.3 Euro 6.3 Euro 6.3 Euro 6.3

Stop & Start     

Bränsle Bensin Bensin Bensin Bensin Diesel

Skivbromsar fram och bak     

Variabelservostyrning     

Vändcirkeldiameter (m) 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4

Ventilerade skivor fram     

Skivor bak     

Däckdimension
Active Pack 

215/65R16
Allure Pack        

215/60 R17             
GT Pack        

215/55 R18             

Tjänstevikt (kg) 1264 1271 1298 1319 1350

Totalvikt (kg) 1710 1715 1740 1748 1770

Max sammanlagd bruttovikt (tågvikt) (kg) 2912 2915 2949 2948 2970

Max lastvikt (kg) 446 444 442 429 420

Max dragvikt med bromsat släp (kg) 1200 1200 1200 1200 1200

Toppfart (km/h) 188 198 198 208 195

Acceleration 0-100km/h (sek) 13.2 9.9 10.8 8.7 9.3

Tekniska specifikationer – Bensin och diesel
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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.

Motor 50 kWh
Räckvidd enligt WLTP-körcykeln
(km) 345

Förbrukning blandad (kWh/100km) 17,4

Utsläpp CO2 (g) 0

Skattebelopp (krIår) 360

Batterityp/kapacitet Litium-jon

Inbyggd laddare (onboard charger) Trefas 11 kWh

Maxeffekt kW (hk DIN) 100 (136)

Max vridmoment (Nm) 260

Laddtider:

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

- laddbox (7,4 kW/32A) ca 7h 30 min

- laddbox (11 kW/32A) ca  4h 30 min

- offentlig laddstation (snabbladdare 
100kW) ca 30 min

Automatisk steglös med tre 
körlägen

- Eco 

- Normal 

- Sport 

Däckdimensioner
Active Pack 

215/65R16
Allure Pack        

215/60 R17             
GT Pack        

215/55 R18             

Variabelservostyrning 

Vändcirkeldiameter (m) 10,4

Skivbromsar fram/trumbromsar bak 

Tjänstevikt (kg) 1652

Totalvikt (kg) 2030

Maxlast (kg) 378

Toppfart (km/h) 150

Tekniska specifikationer – El

PEUGEOT 2008

Observera att samtliga laddtider är preliminära och beror på tillgänglig effekt vid laddplatsen och vilken laddkabel som används.



ATT TÄNKA PÅ NÄR DU KÖPER EN LADDLÖSNING

Prislista tillbehör

Namn Pris

Takbox 420 L fr. 8 050 kr  

Lasthållare fr. 3 350 kr 

Hundgaller fr. 2 000 kr 

Bagagerumsmatta fr. 695 kr 

Vinterhjul med Hankook & Alufälg 16" fr. 13 125 kr 

Laddbox - Charge Amps Halo 3,7-11 kW med fast kabel Typ 2 + 
Standardinstallation 

fr. 10 435 kr

Laddkabel fr. 3 600 kr

Stänkskydd fram & bak fr. 2 075 kr

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.

(* *)= Pris efter skattereduktion

Funderar du på att köpa en elbil men är osäker på hur laddningen ska gå till? Det kan kännas som en helt ny värld att sätta sig in i 

men på samma sätt som vi kunde lära oss att gå från fast telefon till mobiltelefoner går det att vänja sig vid ett tankesätt som

säkerställer en laddad bil redo för användning. Här är några punkter du behöver ha i åtanke vid val av laddlösning:

Effekten: Effekten styr hur snabbt bilen laddas och styrs av din huvudsäkring. En 3,7 kW laddbox använder 16 A i enfas och funkar för de 

flesta. En 11 kW-laddbox är ett framtidssäkrat alternativ som använder 16 A i tre faser samtidigt, och möjliggör laddning i högre effekt.

Lastbalansering: Lastbalansering ser till att effekten nyttjas bättre i huset ochl att endast ledigt utrymme används mellan förbrukningen i 

huset och huvudsäkringen.

Smarta tjänster: Följ din laddning och förbrukning och se till att du kan schemalägga den. Om du funderar på att sälja ditt hus är det

också värdefullt att kunna se hur mycket elförbrukning som gått åt till bilen så att den inte räknas in i husets vanliga förbrukning.

Tänk på att det krävs en behörig elektriker för att utföra installationen av en laddstation och att det kan vara värt att undersöka innan 

elbilsköp om det finns smidiga paketlösningar hos din återförsäljare.
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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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