PEUGEOT 5008 BUSINESS 2019
Model

Beskatningsgrundlag
inkl. lev. kr.

Km/l

Halvårlig
grøn ejerafgift (kr.)

15,2

Energimærke CO2
141
152
161
139
143
173

		
580
		
		
		
2.170

Beskatningsgrundlag er inkl. metallak (tillæg for specillak) og leveringsomkostninger, men ekskl. grøn ejerafgift.
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.

5008 Allure

5008 GT

5008 Active/Allure/GT

17” aluminiumsfælge “Chicago”

Apple Carplay

Metallak

Children pack (flyborde,
solgardiner til bagdøre
2. sæderække

19” aluminiumsfælge
“Boston”

Anhængertræk med
fast krog 8.885 kr.

Multidrive Pack
i-Cockpit Amplify

Anhængertræk med
aftagelig krog 10.984 kr.

Open & Go,
nøglefribetjening

Bagagerumsbakke
i hård plast 606 kr.

Bakkamera (180*)

Bundmåtter i filt 373 kr.
(til 3. række 151 kr.)

7 sæder inkl. fører

STANDARDUDSTYR

2 sæder kan nedfældes i 3.
sæderække + de kan tages ud

Udstyr udover Active-niveau

Peugeot Connect SOS

3 individuelle sæder på 2. sæderække Aktiv træthedsovervågning
(alle sæder har ISOFIX beslag)
Aktiv vejbaneassistent

Udstyr udover Allure-niveau

Fartpilot m. fartbegrænser

Automatisk Fjernlys

Tag, diamantsort lakeret

P-sensor, bag

Active Blindspot Assist

Læderrat, perforeret

Tågeforlygter

8” Kapacitiv touchskærm i farver

Lændestøtte i førersæde
Loftbeklædning, sort
samt foldbart passagersæde
FULL LED forlygter
(inkl. kølergrill med vandrette
El-sammenklappelige
kromdetaljer, Dynamiske
sidespejle
LED blinklys for, LED tågeBlå Ambiente LED belysning forlygter)
i fordøre og kopholdere
Bredere hjulkasser

Vejbane assistent

Mørktonede ruder, bag

Rørhaler bag, krom

Skiltegenkendelse

P-sensor, for

Navigation 3D med TomTom
Europakort

Tagrælling, aluminium
Aut. Klimaanlæg, 2-zoner
Visi pack (Regnsensor, aut. nedblændeligt bakspejl, aut. kørelys)

Automatisk nødbremsesystem

Tagbøjler til tagrællinger
2.313 kr.
Hundegitter 2.081 kr.
Startpakke med gummimåttesæt, stænklapper
for og bag, bagagerumsbakke og sikkerhedspakke 3.695 kr.

Instumentpanel, 100% digitalt og
12,3” højtopløselig skærm
Radio, Bluetooth og USB
Frontkollision advarselssystem
Træthedsovervågning

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.

EFTERMONTERET UDSTYR INKL. MOMS

5008 Active

