
Peugeot e-2008

Gyldig fra 10.11.2022

Fremhævede modeller

Inkluderet Ikke tilgængelig

Udstyr ACTIVE PACK GT SKY

Pris

304.990 345.990

Brændstof Elektrisk Elektrisk

Motor EL 136 / 50 kWh EL 136 / 50 kWh

Hestekræfter 136 136

Gearkasse Automatisk Automatisk

Forbrug 158 Wh/km 159 Wh/km

Batteri 50 kWh 50 kWh

Rækkevidde 337 km 340 km

Grøn afgift 370 kr. 370 kr.

LED kørelys

El-sidespejle m. varme, aut. sammenklappelige

Parkeringssensor, bag

Panoramasoltag

16" aluminiumsfælge / ELBORN

Peugeot i-Cockpit ®

Blindvinkelassistent

Skiltegenkendelse avanceret

Driver Assistance Pack+ inkl. Adaptiv fartpilot

10" Touchskærm inkl. Navigation

Udstyrspakker

ACTIVE PACK

16" alufælge

LED Forlygter

El-sidespejle m. varme, aut.

sammenklappelige

Parkeringssensor, bag

Peugeot i-Cockpit , 3,5"

instrumentpanel

Pris:

5.000 kr.

GT SKY

Panoramasoltag

Pris:

10.000 kr.

Forbrugstallene er beregnet på baggrund af WLTP-metoden.

Peugeot forbeholder sig retten til at ændre modelprogrammet, priser, tekniske speci�kationer og udstyrsdetaljer uden forudgående varsel. Yderligere tages der forbehold for trykfejl, og at leverandøren er

uden forpligtigelse i tilfælde af at leverandøren ikke kan levere i overensstemmelse med de speci�cerede speci�kationer og udstyr. Grøn ejerafgift er halvårlig.

* Kampagnen gælder kun for forhandlernes lagerbiler så længe lager haves.
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Varianter

Fremhævede modeller Ikke tilgængelig

Motor Gearkasse Grøn afgift Active Active Pack Allure Allure Pack GT GT Sky

ELEKTRISK

EL 136 / 50 kWh

Wh/km: 158 - 159

Rækkevidde, km: 337

- 341

Automatisk

370

299.990 304.990 314.990 325.990 335.990 345.990

Udstyrspakker

ACTIVE PACK

16" alufælge

LED Forlygter

El-sidespejle m. varme, aut.

sammenklappelige

Parkeringssensor, bag

Peugeot i-Cockpit , 3,5"

instrumentpanel

Pris:

5.000 kr.

GT SKY

Panoramasoltag

Pris:

10.000 kr.

Det oplyste brændstofforbrug og CO

2

 tal kan ændres uden varsel, som følge af mindre tekniske ændringer fra producenten, ændret homologering pba. nye testresultater, samt tilkøb af fabriksmonteret

ekstraudstyr. En ændret CO

2

 udledning kan medføre ændring af registreringsafgiften, og dermed bilens pris ift. det oplyste i prislisten. Forbrugstal, energiklasse og vejl. udsalgspriser er opgivet efter

WLTP-forbrug. Grøn ejerafgift er opgivet efter WLTP CO

2

-udledning. Grøn ejerafgift er halvårlig.

Det i praksis oplevede brændstofforbrug a�ænger derudover også af køremåde og andre faktorer, hvorfor det kan afvige fra det oplyste.

Peugeot forbeholder sig retten til at ændre modelprogrammet, priser, tekniske speci�kationer og udstyrsdetaljer uden forudgående varsel. Yderligere tages der forbehold for trykfejl, og at leverandøren er

uden forpligtigelse i tilfælde af at leverandøren ikke kan levere i overensstemmelse med de speci�cerede speci�kationer og udstyr. Grøn ejerafgift er halvårlig.

* Kampagnen gælder kun for forhandlernes lagerbiler så længe lager haves.
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Ladeløsninger

e-GO - Den ultimative

ladestanderløsning

• e-GO er din egen ladeboks, installation og app med

fremtidssikret teknologi i én løsning

• Zaptec GO intelligent ladestander 11 kW

• Lav månedlig omkostning

• Adgang til mere end 7.000 offentlige ladepunkter i DK og

150.000 i Europa via Monta App'en

• Kundesupport 24/7

• Privat standardinstallation *

• Elafgiftsrefusion via abonnement i Monta app’en **

• Abonnement uden binding - du betaler kun for den el, du

bruger

• 5 års garanti på ladeboks og godkendt installation

Abonnement

69 kr. pr. md

Installation

5.995 kr.

e-GO - Ladestanderløsning uden

abonnement

• e-GO er din egen ladeboks, installation og app med

fremtidssikret teknologi i én løsning

• Zaptec GO intelligent ladestander 11 kW

• Adgang til mere end 7.000 offentlige ladepunkter i DK og

150.000 i Europa via Monta App'en

• Monta uden abonnement er fortsat app’en der styrer din

opladning ude og hjemme

• Kundesupport 24/7

• Privat standardinstallation *

• Ingen abonnement - du betaler kun for den el, du bruger

• 5 års garanti på ladeboks og godkendt installation

Abonnement

0 kr. pr. md

Installation

5.995 kr.

Clever Unlimited Network

Månedlig abonnementspris fra 01.01.23

Prisen består af et grundabonnement + et variabelt og

forbrugsbaseret energitillæg. Tillægget beregnes som den

del af den gns. md. strømpris, som overstiger 2,25 kr., x dit

kWh-forbrug**

Grundabonnement: 625 kr. frem til 31.03.23 Herefter: 799

kr.*

Månedlig abonnementspris frem til 31.12.22

625 kr. + midlertidigt energitillæg: 690 kr.***

Mindstepris i bindingsperioden (2 mdr.)

A�ænger af startdato og beregnes som 2 x

abonnementspris + 2 x energitillæg

Abonnement

799 kr. pr. md

E-GO - DEN ULTIMATIVE LADESTANDERLØSNING

* e-GO løsningen er beregnet som installation til private husstande. For erhvervsløsninger kontakt venligst din forhandler for et skræddersyet tilbud. Standardinstallationen af e-GO dækker ca. 80% af de

danske husstande. På øvrige kan der forekomme ekstra udgifter i forbindelse med installationen ved eksempelvis gravearbejde, lovliggørelse af husstandens installationer eller lignende. Installatøren vil

give tilbud på dette inden arbejdet igangsættes.

** Med e-GO abonnementet tilbyder vi at refundere den til enhver til gældende takst for elafgiftsrefusion (0,895 DKK/kWh for nuværende). Du bedes være opmærksom på, at det ikke er muligt at få

elafgiftsrefusion, hvis din husstand i forvejen har nedsat elafgift i forbindelse med eksempelvis varmepumper, solceller eller lignende. For mere information henvises til skat.dk.

E-GO - LADESTANDERLØSNING UDEN ABONNEMENT

e-GO kan også bruges uden abonnement, hvis du allerede har nedsat elafgift i forbindelse med eksempelvis varmepumper, solceller eller lignende **

* e-GO løsningen er beregnet som installation til private husstande. For erhvervsløsninger kontakt venligst din forhandler for et skræddersyet tilbud. Standardinstallationen af e-GO dækker ca. 80% af de

danske husstande. På øvrige kan der forekomme ekstra udgifter i forbindelse med installationen ved eksempelvis gravearbejde, lovliggørelse af husstandens installationer eller lignende. Installatøren vil

give tilbud på dette inden arbejdet igangsættes.

** Med et abonnement til e-GO kan man modtage elafgiftsrefusion. Det ikke er muligt at få elafgiftsrefusion, hvis din husstand i forvejen har nedsat elafgift i forbindelse med eksempelvis varmepumper,

solceller eller lignende. For mere information henvises til skat.dk. 

CLEVER UNLIMITED NETWORK

Abonnement: 799 kr. pr. md. 

Energitillæg: Variabelt

*Abonnement udbydes af Clever A/S. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar.

**Variabelt og forbrugsbaseret energitillæg fra 01.01.23: pålægges hvis den gns. strømpris/kWh (dvs. spotpris, afgifter, tariffer og moms) er over 2,25 kr./kWh i DK den pgl. md. Tillæg = den del af den gns.

md. strømpris/kWh, som overstiger 2,25 kr./kWh x dit md. kWh-forbrug, se: clever.dk/energitillaeg

***Midlertidigt energitillæg frem til 31.12.22: pga. høje strømpriser. Se mere: clever.dk/energitillaeg



Peugeot e-2008

Gyldig fra 10.11.2022

Ladeløsninger

Clever Unlimited

Månedlig abonnementspris fra 01.01.23

Prisen består af et grundabb. + et variabelt og

forbrugsbaseret energitillæg. Tillægget beregnes som den

del af den gns. md. strømpris, som overstiger 2,25 kr., x dit

kWh-forbrug****

Grundabb.: 749 kr. frem til 31.03.23. Herefter: 799 kr.*

Månedlig abb. pris frem til 31.12.22. 

749 kr. + midlertidigt energitillæg: 690 kr.*****

Installation**

Mindstepris i bindingsperioden (2 mdr.) A�ænger af

startdato og beregnes som 2 x abb. + 2 x energitillæg +

installation

Abonnement

799 kr. pr. md

Installation

5.995 kr.

CLEVER UNLIMITED

Abonnement: 799 kr. pr. md.

Energitillæg: Variabelt

*Abonnementudbydes af Clever A/S. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter BS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar.

**Installation: privatadresse i DK; ekstraomk. kan forekomme, fx. ved behov for grave-eller stilladsarbejde mv. 

***Tilbagebetaling: hver md. tilbagebetaler Cleveret beløb til dig for den mængde strøm, du har brugt på opladning via ladeboksenhjemme: Tilbagebetaling = dit kWh-forbrug X gns. strømpris/kWh (dvs.

spotpris, afgifter, tariffer og moms) i DK kl. 23-06 den pgl. md. Du betaler for hele din husstands strømforbrug til din ellevarandør, inkl. forbruget på Cleversladeboks. Dækningen af dine strømomk. til

opladning a�ænger af din elaftaleog tidspunktet du lader. Se: clever.dk/tilbagebetaling. 

****Variabelt og forbrugsbaseret energitillæg fra 01.01.23: pålægges hvis den gns. strømpris/kWh (dvs. spotpris, afgifter, tariffer og moms) er over 2,25 kr./kWh i DK den pgl. md. Tillæg = den del af den

gns. md. strømpris/kWh, som overstiger 2,25 kr./kWh x dit md. kWh-forbrug, se: clever.dk/energitillaeg

*****Midlertidigt energitillæg frem til 31.12.22: pga. høje strømpriser. Se mere: clever.dk/energitillaeg
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Tekniske speci�kationer

Inkluderet Ikke tilgængelig

EL 136 / 50 kWh

Automatisk

MOTOR

Max. effekt CEE KW 100

Max. Effekt elektriskmotor HK for/bag 136

Max. drejningsmoment Nm 260

BATTERI

Kapacitet (kWh) 50

Ladekabel Type 2

Ladetid AC 11 kW (0-100%)  5 Timer

Ladetid DC 100 kW (0-80%)  30 minutter

Energiforbrug (Wh/km) 158-160

Maksimal ydelse (kW)  100

Stiktype 3-faset

Type Lithium-Ion

Rækkevidde (km) 341-332

YDEEVNE

Acceleration fra 0-100 km/t (sek) 9,0

Tophastighed (km/t) 150

DIMENSIONER

Højde u. tagrails (mm) 1550

DIMENSIONER UDVENDIGE

Højde (mm) 1550

Længde (mm) 4300

Standard dækdimension 215/65 R16

Active Pack 215/60 R17

Allure / Allure Pack / GT / GT SKY 215/55 R18

Akselafstand (mm) 2605

Bredde (ekskl. sidespejle) (mm) 1770

Bredde (inkl. sidespejle) (mm) 1987

VÆGTE

Køreklar vægt (kg) 1623-1702

BREMSER

Forbremse Skiver

Bagbremse Skiver
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Udstyr

Inkluderet Ikke tilgængelig

Active Active Pack Allure Allure Pack GT GT Sky

FREMHÆVET UDSTYR

LED kørelys

El-sidespejle m. varme, aut. sammenklappelige

Parkeringssensor, bag

Panoramasoltag

Elektrisk åbning, Inkl. solafskærmning

14.000

16" aluminiumsfælge / ELBORN

Peugeot i-Cockpit ®

Peugeot i-Cockpit ® Forhøjet instrumentpanel,

central touchskærm, kompakt

multifunktionslæderrat

Blindvinkelassistent 3.000

Skiltegenkendelse avanceret

Via kamera i forruden registreres fartskilte, fuld

stop, indkørsel forbudt og overhalingsforbud

Driver Assistance Pack+ inkl. Adaptiv fartpilot

Stop & Go, Aktiv vejbaneassistent, Safety pack

7.000

10" Touchskærm inkl. Navigation

10" Touchskærm inkl. 3D Navigation, Bluetooth,

DAB+/FM radio og 4 USB (1 USB-C, 3 USB-A)

10.000

FÆLGE

16'' stålfælge inkl. hjulkapsel / PLAKA

16" aluminiumsfælge / ELBORN

17" aluminiumsfælge / DIAMOND

INDVENDIGT UDSTYR

Ambientebelysning

LED Interiørbelysning, lysintensitet og valg

mellem 8 farver kan kon�gureres via

infotainmentsystemet

Automatisk klimaanlæg - 1 Zone

Elektrisk håndbremse

Loftbeklædning, grå

Loftbeklædning, sort

Opbevaringslommer, ryggen af forsæder

Peugeot i-Cockpit ®

Peugeot i-Cockpit ® Forhøjet instrumentpanel,

central touchskærm, kompakt

multifunktionslæderrat

KOMFORT

Bakspejl med automatisk nedblænding

El-ruder, for

Inkl. "One Touch" og Antiklem funktioner

El-sidespejle m. varme

El-sidespejle m. varme, aut. sammenklappelige
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Udstyr

Inkluderet Ikke tilgængelig

Active Active Pack Allure Allure Pack GT GT Sky

KOMFORT [FORTSÆTTELSE]

Multifunktionsrat, læder

Multijusterbart rat, højde og dybde

Open & Go

Nøglefri adgang / automatisk a�åsning, inkl.

startknap

6.000 6.000 6.000

Panoramasoltag

Elektrisk åbning, Inkl. solafskærmning

14.000

Parkeringssensor, bag

Parkeringssensor, for og bag + 180° Bakkamera

Rammeløst bakspejl med automatisk

nedblænding

MULTIMEDIA & AUDIO

10" Touchskærm inkl. Navigation

10" Touchskærm inkl. 3D Navigation, Bluetooth,

DAB+/FM radio og 4 USB (1 USB-C, 3 USB-A)

10.000

3,5" Instrumentering

3D Digital instrumentering

7" Touchskærm

Infotainment system med 7" Touchskærm inkl.

Bluetooth, DAB+/FM radio og 4 USB (1 USB-C, 3

USB-A)

7" Touchskærm inkl. Navigation

Infotainment system med 7" Touchskærm inkl.

3D Navigation, Bluetooth, DAB+/FM radio og 4

USB (1 USB-C, 3 USB-A)

7.000 7.000 7.000

Apple CarPlay / Android Auto

Kræver kombatibel smartphone

Peugeot lydsystem med 6 højtalere

2 diskant- og 2 bashøjtalere foran, samt 2

bashøjtalere i bagdøre.

Stemmestyring

Talekommandoer til bl.a. navigation, radio og

telefon. Funktionen aktiveres via

multifunktionsrattet

SÆDER

Sædevarme, for 2.500

Splitbagsæde 60:40

Sportssæder

SIKKERHED

6 airbags

2 frontairbags, 2 sideairbags og 2 gardinairbags

A�ryderfunktion for passagerairbag

Automatisk katastrofeblink ved nødopbremsning

Automatisk nødbremsesystem (Active Safety

Brake)

Blindvinkelassistent 3.000
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Udstyr

Inkluderet Ikke tilgængelig

Active Active Pack Allure Allure Pack GT GT Sky

SIKKERHED [FORTSÆTTELSE]

Dæktryksovervågning

Driver Assistance Pack+ inkl. Adaptiv fartpilot

Stop & Go, Aktiv vejbaneassistent, Safety pack

7.000

ESP (elektronisk stabilitets program)

Hill Start Assist

ISOFIX beslag på bagsæder (2 stk.)

ISOFIX beslag på passagersæde (1 stk.)

Peugeot Connect SOS

Safety Pack

Inkluderer Active Safety Brake+ (Nat, Cykler,

Fodgængere)

4.000 4.000 4.000

Selealarm, for og bag

Selealarmer

Skiltegenkendelse avanceret

Via kamera i forruden registreres fartskilte, fuld

stop, indkørsel forbudt og overhalingsforbud

Træthedsovervågning

Træthedsovervågning avanceret (via

vejbaneassistent)

UDVENDIGT UDSTYR

"Follow-me-home" lys

Tidsforsinket eksteriørbelysning

Dørpanelbeskyttelse, rustfrit stål

LED baglygter

LED Forlygter + Lyssensor

LED Forlygter + Regn- og lyssensor

LED kørelys

Mørktonede ruder, bag

Rudelister, sort

Skærmkanter, sort
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Farver

Inkluderet Ikke tilgængelig

Active Active Pack Allure Allure Pack GT GT Sky

FARVE

Orange

Fusion

Metallak

Grå

Artense

Metallak

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Sort

Perla Nera

Metallak

7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Rød

Elixir

Speciel lak

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Hvid

Nacré

Speciel lak

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Blå

Vertigo

Speciel lak

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000


