
Tekniske specifikationer
Motortype Max. effekt HK 136

Max. effekt CEE KW

Max. drejningsmoment Nm 260

Drivkraft 

Batteri & el-motorer Batteri Type Lithium Ion

Kapacitet 50 kWh

Trækkende hjul FWD

Opladningstid (målt af PSA Group) Ladeboks AC 11 kW (0-100%) ca. 5 timer

Hurtiglader DC 100 kW (0-80%) ca. 30 min.

El- rækkevidde Kombineret (WLTP) Op til 320 km.

Accelaration 0-100 km/t  9 sek

Tophastighed 150 km/t

Bagagevolumen Bagagerumsvolumen (m. nedfældet bagsæde) 1.044 liter

Active Pack udstyr
• 16" Alufælge
• 7" Touchskærm
• Apple CarPlay®
• Peugeot i-Cockpit®
• El sidespejle m. varme
• P-sensor bag
• Multifunktionslæderrat, audio og telefoni
• Forvarme funktion med MyPeugeot app
• Fartpilot m. fartbegrænser
• Aircondition
• Nøglefri start/stop (push start)
• Varme i forsæder
• Splitbagsæde 60:40
• "Follow-me-home" lys
• Regn- og lyssensor
• LED baglygter samt kørelys

Allure Pack (udover Active Pack) GT udstyr (udover Allure Pack)

PEUGEOT e-2008

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. 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 22.02.2021

Model HK Rækkevidde CO2 , g/km** Halvårlig ejerafgift, kr. Beskatningsgrundlag, kr.*

e-2008 Active Pack 136 310 km 0 330  256.990

e-2008 Allure Pack 136 320 km 0 330 264.990

*Beskatningsgrundlaget er før genberegning
**Bilen udleder ingen CO2 under kørsel

e-2008 GT 136 318 km 0 330  279.990

Elektrisk 50 kWh

El

• P-sensor, for + Bakkamera
• Belysning LED, kabine
• Sportssæder
• Driver Assist Pack (Adaptiv fartpilot, aktiv 

vejbaneassistent mv.)
• Full LED forlygter m. fjernlysassistent og 

drejefunktion

• 17" Alufælge
• Automatisk klimaanlæg
• El sidespejle m. varme, sammenklappelige
• Kunstlæder/Stof Cozy i grå/sort
• Peugeot i-Cockpit® 3D
• Bagagerumsgulv, justerbart
• Midterarmlæn
• Automatisk nedblændelig bakspejl
• Mørktonede ruder, bag
• Tagræling, piano sort
• Centerkonsol med aflægningsrum

• Kunstlæder/Stof Capy i sort
• Læderrat, perfomeret
• Tag, diamantsort lakeret

e-2008 GT Pack 136 318 km 0 330  289.990

100

GT Pack udstyr (udover GT)
• 18" Alufælge
• 10" Touchskærm m. navigation
• Blindvinkelassistent
• Open & Go (nøglefri betjening)
• Alcantara® grå / kunstlæder sort




