
Peugeot 3008 Plug-In Hybrid

Gyldig fra 13.01.2023

Fremhævede modeller

Inkluderet Ikke tilgængelig

Udstyr ALLURE PACK

Pris

424.990

Brændstof Hybrid

Motor HYBRID 225 EAT8

Hestekræfter 225

Gearkasse Automatisk 8-trins

Forbrug 83.3 km/l

CO

2

28 g/km

Batteri 14,2 kWh

Rækkevidde 67 km

Grøn afgift 370 kr.

18" aluminiumsfælge / DETROIT (Storm grå)

10" Touchskærm inkl. Navigation

Apple CarPlay / Android Auto

12,3" Digital instrumentering

Elektrisk bagklap

LED forlygter

Driver Assistance Pack+ inkl. Adaptiv fartpilot (EAT8)

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 Allure Pack Allure Pack LTD GT GT Black Pack

HYBRID

HYBRID 225 EAT8

km/l: 83,3

CO

2

, g/km: 28

Rækkevidde, km: 66 -

67

Automatisk

8-trins

370

424.990 434.990 449.990 449.990

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 *

• Mulighed for opskrivning til 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

0 kr. pr. md

Installation

10.995 kr.

Clever Unlimited Network (Plug-In

Hybrid)

Opladning på Danmarks største ladenetværk

Mulighed for at lade på job, når du handler, på giga- og

lynladestationer og ved masser af offentlige ladepunkter.

Lynladestationer skabt til meningsfulde pauser

Månedlig abonnementspris

Prisen består af et grundabonnement + et variabelt,

forbrugsbaseret energitillæg.*

Grundabonnement til elbil: 245 kr. frem til 31.03.23. Herefter:

449 kr.

Abonnement

449 kr. pr. md

Clever Unlimited (Plug-In Hybrid)

Opladning på Danmarks største ladenetværk

Opladning når det passer dig – på farten, på arbejdet, på

indkøbsturen eller derhjemme

Installation og lån af Clevers intelligente ladeboks

Automatisk tilbagebetaling når du lader hjemme efter

gældende tilbagebetalingssats*

24/7 support

Månedlig abonnementspris: 

Prisen består af et grundabonnement + et variabelt,

forbrugsbaseret energitillæg.*

Grundabonnement til elbil: 369 kr. frem til 31.03.23. Herefter:

449 kr.

Installation af Clevers ladeboks: 7.500 kr.*

Abonnement

449 kr. pr. md

Installation

7.500 kr.

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 kan du tilmelde dig, således at, når statens ordning for elrefusion tiltræder igen, vil man automatisk være tilknyttet denne. Ordning tiltræder igen 1/6-2023. Dette gøres ved at skrive til e-

go@kwbruun.dk og forespørge på dette. Det koster 0 kr./ mnd at være tilmeldt, når refusionen ikke er aktiv, men når dette genindtræder, vil prisen være 69 kr./ mnd. 

BEMÆRK: e-GO ladeløsninger købt ifm. bilhandel, hvor e-GO's pris betinges af bilhandel, skal kunden, ved annullering af handel, hvis ladeløsning er installeret og monteret, betale den fulde pris for

denne (10.995 kr.). Nedtagelse sker for kundes egen regning.

CLEVER UNLIMITED NETWORK (PLUG-IN HYBRID)

Abonnement: 449 kr. pr. md. 

Energitillæg: Variabelt

*Abonnementet udbydes af Clever A/S. Læs mere på clever.dk/vilkaar.

Variabelt, forbrugsbaseret energitillæg fra 1. jan. 2023: Hvis den gns. indkøbspris på el (dvs. spotpris inkl. moms, men ekskl. afgifter og tariffer) overstiger 0,89 kr./kWh, pålægges der et variabelt,

forbrugsbaseret energitillæg i pågældende måned. Læs mere på clever.dk/energitillaeg

Ladeboks & tilbagebetaling: Ladeboksen udlånes af Clever og tilsluttes din eltavle. Derfor lægger du ud for strømmen til dine opladninger, og Clever tilbagebetaler dig ud fra den månedlige

tilbagebetalingssats, som fastsættes ud fra den gennemsnitlige strømpris mellem kl. 23-06 den pgl. måned. Læs mere på clever.dk/tilbagebetaling 

Installation: Ekstraomkostninger kan forekomme fx ved grave- eller stilladsarbejde. Læs mere på clever.dk/installation

Mindstepris: A�ænger af startdato og beregnes som 2 x abonnementspris + 2 x energitillæg + installation

CLEVER UNLIMITED (PLUG-IN HYBRID)

*Abonnementet udbydes af Clever A/S. Læs mere på clever.dk/vilkaar.

Variabelt, forbrugsbaseret energitillæg: Hvis den gns. indkøbspris på el (dvs. spotpris inkl. moms, men ekskl. afgifter og tariffer) overstiger 0,89 kr./kWh, pålægges der et variabelt, forbrugsbaseret

energitillæg i pågældende måned. Læs mere på clever.dk/energitillaeg

Ladeboks & tilbagebetaling: Ladeboksen udlånes af Clever og tilsluttes din eltavle. Derfor lægger du ud for strømmen til dine opladninger, og Clever tilbagebetaler dig ud fra den mdl.

tilbagebetalingssats, som fastsættes ud fra den gns. strømpris mellem kl. 23-06 den pgl. md. Læs mere på clever.dk/tilbagebetaling

Installation: Ekstraomk. kan forekomme fx ved grave- eller stilladsarbejde. Læs mere på clever.dk/installation

Mindstepris i bindingsperioden (2 mdr.): A�ænger af startdato og beregnes som 2 x abonnementspris + 2 x energitillæg + installation.



Peugeot 3008 Plug-In Hybrid

Gyldig fra 13.01.2023

Tekniske speci�kationer

Inkluderet Ikke tilgængelig

HYBRID 225 EAT8

Automatisk 8-trins

MOTOR

Cylindervolumen (cm

3

)

1598

Cylindre 4/16v Turbo

Max. effekt CEE KW 133 / 6.000

Max. Effekt kombineret forbrændnings 225 / 6.000

Max. Effekt elektriskmotor HK for/bag 110

Max. effekt HK ved omdr./min 180/6.000

Max. drejningsmoment Nm 360 / 3.000

Start & Stop

BATTERI

Kapacitet (kWh) 14,2

Ladetid AC 11 kW (0-100%)  Ca. 4 timer

Energiforbrug (Wh/km) 164

Maksimal ydelse (kW)  80

OBC (On board charger) 3,7 kW

Stiktype Type 2

Type Lithium - Ion

Trækkende hjul 2WD Forhjul

Rækkevidde (km) 66-67

BRÆNDSTOFFORBRUG (KM/L- WLTP-NORM)

Blandet kørsel (km/l) 83,3

CO

2

-udledning g/km

28-29

YDEEVNE

Acceleration fra 0-100 km/t (sek) 8,7

Tophastighed (km/t) 225

DIMENSIONER UDVENDIGE

Højde (mm) 1.624

Længde (mm) 4.447

Standard dækdimension 225/55/18 - 225/50/19

Akselafstand (mm) 2.675

Bredde (inkl. sidespejle) (mm) 2.098

DIMENSIONER INDVENDIGE

Justeringslængde af forsæder (mm) 0.240

Bredde, for (mm) 1.493

Bredde, bag (mm) 1.484
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Tekniske speci�kationer

Inkluderet Ikke tilgængelig

HYBRID 225 EAT8

Automatisk 8-trins

VOLUMENER

Brændstoftankens kapacitet (liter) 43

Bagagerumsvolumen, bagsæder lagt

ned (liter)

1.357 dm3

Bagagerumsvolumen, bagsæder oppe

(liter)

395 dm3

VÆGTE

Max. Taglast (kg) 80

Max. vægt på anhængerkobling 64 kg

Køreklar vægt (kg) 1.838

Totalvægt (kg) 2.290

Vogntogsvægt (kg) 3.540

Typegodkendt nyttelast 452

Typegodkendt anhængervægt med

bremser

1.250 kg

Typegodkendt anhængervægt uden

bremser

750 kg

BREMSER

Forbremse Ventilerede skiver

Bagbremse Skiver
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Udstyr

Inkluderet Ikke tilgængelig

Allure Pack Allure Pack LTD GT GT Black Pack

FREMHÆVET UDSTYR

18" aluminiumsfælge / DETROIT (Storm grå)

18" aluminiumsfælge / DETROIT (Onyx sort)

19" aluminiumsfælge / SAN FRANSISCO 2 (Onyx

sort)

10" Touchskærm inkl. Navigation

10" Touchskærm inkl. 3D Navigation, Bluetooth,

DAB+/FM radio og 2 stk. USB-A

Apple CarPlay / Android Auto

Kræver kombatibel smartphone

12,3" Digital instrumentering

Elektrisk bagklap

Inkl. fodbetjent sensor til håndfri betjening af

bagklap (kun i forb. med Open & Go)

LED forlygter

FULL LED forlygter inkl. tågelysfunktion

Full LED forlygter med statisk drejelys,

tågelysfunktion med reduceret lysstyrke ved

aktivering af tågebaglygte.

Driver Assistance Pack+ inkl. Adaptiv fartpilot

(EAT8)

Stop & Go, Aktiv vejbaneassistent

Rørhaler bag, krom

Tagræling, aluminium

Black Pack

Sorte detaljer på kølergrill, tagrails, lister og logo

Nappalæder, Sort

DESIGNLINJER

Black Pack

Sorte detaljer på kølergrill, tagrails, lister og logo

FÆLGE

18" aluminiumsfælge / DETROIT (Storm grå)

18" aluminiumsfælge / DETROIT (Onyx sort)

19" aluminiumsfælge / SAN FRANSISCO 2 (Onyx

sort)

INDVENDIGT UDSTYR

Automatisk klimaanlæg, 2 zoner

Belysning, bagagerum

Belysning, kabine (tidsforsinket)

Kopholdere, midterkonsol

Læselamper, for og bag

Loftbeklædning, grå

Loftbeklædning, sort
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Udstyr

Inkluderet Ikke tilgængelig

Allure Pack Allure Pack LTD GT GT Black Pack

INDVENDIGT UDSTYR [FORTSÆTTELSE]

Midterarmlæn m. køling, for

Midterarmlæn m. skiklap og kopholdere, bag

Opbevaringslommer, ryggen af forsæder

Peugeot i-Cockpit ®

Peugeot i-Cockpit ® Forhøjet instrumentpanel,

central touchskærm, kompakt

multifunktionslæderrat

UDVENDIGT UDSTYR

LED kørelys

LED forlygter

FULL LED forlygter inkl. tågelysfunktion

Full LED forlygter med statisk drejelys,

tågelysfunktion med reduceret lysstyrke ved

aktivering af tågebaglygte.

Dørpanelbeskyttelse, rustfrit stål, fodhviler og alu-

pedaler

Kromrudelister

Rørhaler bag, krom

Sidespejle, sort

Tagræling, aluminium

"Follow-me-home" lys

Tidsforsinket eksteriørbelysning

Mørktonede ruder, bag

Bagkofanger med kromliste

Bagrude, panel i sort højglans

Skærmkanter, sort

Tag, diamantsort lakeret

Ikke i forbindelse med Sort Pela Nera

Tagliste, rustfrit stål

SIKKERHED

6 airbags

2 frontairbags, 2 sideairbags og 2 gardinairbags

A�ryderfunktion for passagerairbag

Aktiv træthedsovervågning

Aktiv vejbaneassistent (Active Lane Departure

Warning)

Alarm med kabineovervågning, løft og tilt sensor 7.500 7.500 7.500

Automatisk Fjernlysassistent (High Beam Assist)

Automatisk katastrofeblink ved nødopbremsning

Automatisk låsning af døre

V. kørsel låses dørene atuomatisk udefra.
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Udstyr

Inkluderet Ikke tilgængelig

Allure Pack Allure Pack LTD GT GT Black Pack

SIKKERHED [FORTSÆTTELSE]

Automatisk nødbremsesystem (Active Safety

Brake+)

Blindvinkelassistent

Dæktryksovervågning

Driver Assistance Pack+ inkl. Adaptiv fartpilot

(EAT8)

Stop & Go, Aktiv vejbaneassistent

ESP (elektronisk stabilitets program)

Fartpilot m. fartbegrænser

Hill Start Assist

ISOFIX beslag på bagsæder (2 stk.)

Night vision 27.000 27.000

Selealarmer

Skiltegenkendelse avanceret

Via kamera i forruden registreres fartskilte, fuld

stop, indkørsel forbudt og overhalingsforbud

Tire repair kit

Træthedsovervågning

Vejbaneassistent (Lane Departure Warning)

MULTIMEDIA & AUDIO

10" Touchskærm inkl. Navigation

10" Touchskærm inkl. 3D Navigation, Bluetooth,

DAB+/FM radio og 2 stk. USB-A

Apple CarPlay / Android Auto

Kræver kombatibel smartphone

Peugeot lydsystem med 6 højtalere

2 diskant- og 2 bashøjtalere foran, samt 2

bashøjtalere i bagdøre.

KOMFORT

12,3" Digital instrumentering

12V stik. (3 stk.)

Placeret i baggagerum, v. bagsæder samt i

midterkonsol for.

180° Bakkamera

El-ruder m. børnesikring, bag

El-ruder, for

Inkl. "One Touch" og Antiklem funktioner

El-sidespejle m. varme, aut. sammenklappelige

Elektrisk bagklap

Inkl. fodbetjent sensor til håndfri betjening af

bagklap (kun i forb. med Open & Go)

Elektrisk håndbremse
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Udstyr

Inkluderet Ikke tilgængelig

Allure Pack Allure Pack LTD GT GT Black Pack

KOMFORT [FORTSÆTTELSE]

GT Multifunktionsrat, perforeret læder

Kørecomputer

Multifunktionsrat, læder

Nøglefri startknap (start/stop)

Open & Go

Nøglefri adgang / automatisk a�åsning, inkl.

startknap

Panoramasoltag

Elektrisk åbning, Inkl. solafskærmning

25.000 25.000

Parkeringssensor, for og bag

Peugeot Toggle switches

Knapper til styring af radio, klimaanlæg,

navigation og tlf.

Solskærm m. makeupspejl og lys, for

VisiPack

Regn- og lyssensor og aut. nedblænding af

bakspejl

SÆDER

Nappalæder, Sort

Passagersæde: højdejusterbart

Sædevarme, for

Splitbagsæde 60:40
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Farver

Inkluderet Ikke tilgængelig

Allure Pack Allure Pack LTD GT GT Black Pack

FARVE

Blå

Celebes (SYM0)

Metallak

Grå

Artense (F4M0)

Metallak

11.000 11.000 11.000 11.000

Sort

Perla Nera (9VM0)

Metallak

11.000 11.000 11.000 11.000

Grå

Platinium (VLM0)

Metallak

11.000 11.000 11.000 11.000

Hvid

Nacré (N9M6)

Speciel lak

14.500 14.500 14.500 14.500

Rød

Ultimate (F3M5)

Speciel lak

14.500 14.500 14.500 14.500


