PEUGEOT 3008 BUSINESS 2019
Model

Beskatningsgrundlag
inkl. lev. kr.

Km/l

Halvårlig
grøn ejerafgift (kr.)

278.378
311.329

18,9
18,5

1.620
1.620

Energimærke CO2
139
140
137
140
140
170

			

Beskatningsgrundlag er inkl. metallak (Tillæg for speciallak) og leveringsomkostninger, men ekskl. grøn ejerafgift. Kan ikke leveres i standardlak Grå
Hurricane.
Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metoden. Tilkøb af ekstraudstyr vil i nogle tilfælde påvirke testresultaterne, hvilket i praksis betyder at det oplyste forbrug
ændres.
Denne ændring kan have indflydelse på bilens ejerafgift ift. det oplyste samt den endelige registreringsafgift - en evt. regulering vil tilfalde kunden.
Det i praktis oplevede brændstofforbrug afhænger derudover også af køremåde og andre faktorer, hvorfor det kan afvige fra det oplyste.
Bemærk at priserne kun gælder indregistreringer til og med 31/03/19, herefter må der forventes en stigning i prisen grundet L237A

3008 Active

3008 Allure

17” aluminiumsfælge “Chicago”

Dørpanelbeskyttelse,

19” aluminiumsfælge “Boston”

Metallak

19” aluminiumsfælge
“Washington”

rustfrit stål

Fartpilot/-begrænser

Mørktonede ruder, bag

Aluminiums pedaler

Open & go, nøglefri
adgang og start/stop

100% digitalt instrumentpanel
og 12,3” højtopløselig skærm

P-sensor, for

Kromlister under sideruder

Bakkamera (180 grader)

El-sammenklappelige
sidespejle

100 % FULL LED forlygter
Dynamiske LED blinklys, for

Alcantara/kunstlæder
indtræk

Visi pack (Regnsensor, aut. nedblæn- Tagræling, aluminium
deligt bakspejl, aut. kørelys)
Aktiv blindspot assist

LED tågeforlygter med

3D navigation med TomTom

drejefunktion

Sidespejl, krom

8” Kapacitiv touchskærm i farver

Aktiv træthedsovervågning

Rørhaler bag, krom

Bredere hjulkasser

Aut. Klimaanlæg, 2-zoner

Aktiv vejbaneassistent

Sidespejle, sort lakerede

Frontkollision advarselssystem

Automatisk fjernlysassistent

Diamantsort tag

Træthedsovervågning

Peugeot Connect SOS

Loftbeklædning, sort

Vejbaneassistent

Mirror Screen med Apple
CarPlay® og Android Auto

Multidrive pack

P-sensor, bag

STANDARDUDSTYR

Skiltegenkendelse
Automatisk Nødbremsesystem

Udstyr udover Active-niveau

3008 GT Line

Udstyr udover Allure-niveau

(i-cockpit Amplify)

3008 GT

Udstyr udover GT Line

3008 Active/Allure/GT

Eftermonteret Udstyr
inkl. moms

Anhængertræk
Fast træk 8.246 kr.
Aftageligt træk 10.384 kr.
Bagagerumsbakke 611 kr.
P-skive 549 kr.
Philips DVD sæt med to stk.
7” skærme og
høretelefoner 2.853 kr.
Opdateret 13.02.19

Peugeot forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes
forbehold for trykfejl, afgiftsændringer og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr.

