
Tekniske specifikationer
Motortype Type 2.0 Diesel

Cylindervolumen 1.997 cm3

Max. drejningsmoment Nm ved omdr./min. 400 / 2.000

EuroNCAP 5

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

2.150 literBagagerumsvolumen (m. nedfældet bagsæde)

Udvalgt Allure Pack udstyr
• 7 sæder
• 18" aluminiumsfælge "Detroit Storm grå"
• ECO LED forlygter
• 3D LED baglygter med dynamisk blinklys
• Digitalt i-cockpit med 12,3" skærm
• 10" Kapacitiv touchskærm i farver
• Mirrorscreen m. Apple Carplay og Android 

Auto
• 3D Navigation med TomTom Europakort
• Peugeot Connect SOS
• 180° Bakkamera
• Driver Assistance Pack+
• Aut. klimaanlæg, 2-zoner

Udvalgt GT udstyr (udover Allure Pack)
• 18" aluminiumsfælge "Detroit Onyx sort"
• Dørpanelbeskyttelse, rustfrit stål, fodhviler 
og alu-pedaler
• Kromlister under sideruderne
• FULL LED forlygter
• Rørhaler bag, krom
• Diamantsort lakeret tag
• Loftbeklædning, sort
• Multifunktionsrat med GT logo
• Alcantara / kunstdellæder indtræk 

NY PEUGEOT 5008

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. 27.08.2021

Model HK Forbrug, km/l CO2 , g/km Halvårlig ejerafgift, kr. Beskatningsgrundlag, kr.*
Allure Pack BlueHDi 130 EAT8 130 18,5 142 2.190 399.988

1.750 / 750 kg

*Beskatningsgrundlaget er før genberegning 
Merpris for metallak 9.000 kr. Merpris for speciallak 12.500 kr.

• 19" aluminiumsfælge "San Fransisco 
Onyx sort"

• AGR certificeret forsæder
• FOCAL Hi-fi system
• 360° Kamera+City Park

Udvalgt GT Pack udstyr (udover GT)
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Udvalgt Allure Pack udstyr
• Open & Go, nøglefri adgang
• Elektrisk Bagklap med "sweep kick" sensor
• P-sensor, for og bag
• Flyborde og solgardiner R2
• Mørktonede ruder, bag
• Tagræling, aluminium
• Automatisk nødbremsesystem
• Automatisk Fjernlys
• Active Blindspot Assis
• Aktiv vejbaneassistent
• Skiltegenkendelse
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