
Tekniske specifikationer
Motortype Type 1.5 Diesel

Cylindervolumen 1.499 cm3

Max. drejningsmoment Nm ved omdr./min. 300 / 1.750

EuroNCAP 5

203 km/tTophastighed
Vægte & bagagevolumen   Maks. anhængervægt (m. bremser / u. bremser)

1.775 literBagagerumsvolumen (m. nedfældet bagsæde)

Udvalgt Allure Pack udstyr
• 16" Aluminiumsfælge "Zyrcon"
• 9,7" Touchskærm 
• Mirroscreen med Apple Carplay
• 3D Navigation TomTom
• Open & Go - Nøglefri betjening
• 180 grader Bakkamera
• P-sensor for
• Driver Assisttance Pack (Adaptiv fartpilot, 

kollisionsalarm og automatisk nødbremse)
• "Follow-me-home" lys
• LED baglygter
• Halogen forlygter med integreret LED kørelys
• Tågeforlygter

Udvalgt Allure Pack udstyr
• Automatisk klimaanlæg, 2-zoner
• Digitalt i-Cockpit
• Mørktonede ruder, bag
• Visi Pack (Regnsensort, aut. nedblændeligt 
bakspejl samt aut. kørelys)
• Multifunktionslæderrat, audio og telefoni
• El-sidespejle m. varme,  sammenklappelige
• Midterarmlæn m. opbevaring, for
• Midterarmlæn m. skiklap og kopholdere, bag
• Kølergrill med vandrette kromdetaljer
• Indfarvede dørhåndtag og sidespejle
• Sportssæder, for
• Varme i forsæder

PEUGEOT 308 SW

Beskatningsgrundlaget er baseret på oprettelse af en erhvervsleasingaftale hos et af de godkendte leasingselskaber, og det er inkl. leveringsomkostninger, men eksl. ejerafgift, 
miljøtillæg og brændstofforbrug. Det i praksis oplevede brændstofforbrug afhænger derudover også af køremåde og andre faktorer, hvorfor det kan afvige fra det oplyste. 
Specifikationer gælder udelukkende på firmabiler. Bilen er vist med ekstraudstyr. Peugeot forholder 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. Opgivne ekstraudstyrspriser er inkl. moms og afgift.
Senest opdateret d. 18.02.2021

Model HK Forbrug, km/l CO2 , g/km Halvårlig ejerafgift, kr. Beskatningsgrundlag, kr.*
Allure Pack BlueHDi 130 130 21,3 122

1.630

240.866

1.400 / 680 kg

*Beskatningsgrundlaget er før genberegning 
Merpris for metallak 7.000 kr. Merpris for speciallak 10.000 kr.

• Splitbagsæde 60:40
• Skiltegenkendelse
• Vejbaneassistent (Lane assist)
• Træthedsovervågning
• Isofix 3-punkts beslag på bagsæde, 2 stk.
• Selealarm på alle sæder
• Dæktrykssensorer
• Hill Start Assist

Udvalgt Allure Pack udstyr

Allure Pack BlueHDi 130 EAT8 21,3130 123 259.945

1.630

1.5 Diesel

1.499 cm3

300 / 1.750

205 km/t

5

1.300 / 690 kg

1.775 liter

Manuel EAT8




