NOVI PEUGEOT 3008 ALLURE 1.2 PureTech 130 EAT6

Serijska oprema
6x zračna blazina (sprednje in stranske zračne blazine/
stranske zračne zavese v 1 in 2 vrsti)
ESP - sistem za nadzor stabilnosti
ASR - sistemom za krmiljenje spodrsavanja pogonskih koles
CDS - Sistem za dinamični nadzor stabilnosti
Indirektni nadzor tlaka v pnevmatikah
Električna parkirna zavora z sistemom za pomoč pri
speljevanju v klanec
Halogenski žarometi z dnevnimi lučni LED
Opozorilo za prekoračitev časa vožnje brez postanka
Prepoznavanje prometnih znakov in možnost predlaganje hitrosti
Regulator / limitator hitrosti
Stranska ogledala in kljuke vrat v barvi karoserije
Kromirana prednja maska vozila
Kromana okrasna letev zadnjega odbijača
Črne obloge blatniških košev
Obroba nad vrati pri strehi iz nerjavega jekla
Usnjen volanski obroč
NOVI Peugeot i-Cockpit® z instrumentno ploščo v višini oči nad
volanskim obročom
Električno odpiranje prednjih in zadnjih stekel s
sekvenčnim pomikom in zaščito proti priprtju
Dno prtljažnika nastavljiv v dve višini
Električna in ogrevana stranska ogledala
Centralno zaklepanje z daljincem
Voznikov sedež nastavljiv po višini
3 Vtičnice 12 V (v predelu s priključki, v zadnjem delu konzole in
v prtljažniku)
ISOFIX Pritrdišča za tri otroške sedeže (na sovoznikovem sedežu
in obeh zadnjih stranskih sedežih)
Naslon za roke med prednjimi sedeži z osvetljenim in
hlajenim predalom
Osvetljen predal pri sovozniku
Brisalci vetrobranskega stekla s sistemom pranja 'Magic Wash'
Brisalec zadnjega stekla s samodejnim vklopom ob vklopu
vzvratne prestave
Zložljiva sedežna klop 1/3-2/3 (modularnost 'Magic Flat' in
upravljalne ročice v prtljažniku)
Naslonom za roke in loputa za smuči na zadnji klopi
Meglenki spredaj

Opcijska oprema:
OK02 – Panoramsko strešno okno (1250€)
WL3F - NAVIGACIJSKI SISTEM 3D (850 €)
ZE17 - Žarometi 'Peugeot Full LED Technology' (1200 €)
WP29 - Brezžično polnjenje pametnega telefona (180 €)
WY18 - Mestni paket 2 (490 €)
YD04 – Vstop in zagon brez ključa (400€)
WABD – Električni paket sedeži (900€)
JD20 – Streha 'Black Diamond' (350€)
UN02 – Sistem Hi Fi Premium FOCAL (880€)
ZV20 – Paket 'Varnost Plus' (740€)
0MM6 –Kovinska barva Bela Nacre – N9M6 (750 €)

Parkirni senzorji spredaj in zadaj
Opozorilo pri nenamerni spremembi voznega pasu
Zaključki stranskih vrat spodaj iz nerjavega jekla
Zaščita na sprednjem in zadnjem odbijaču v sivi barvi
Vstavki na armaturni plošči in stranskih oblogah vrat 'Brumeo'
Spremljevalna osvetlitev v stranskih zunanjih ogledalih
Dodatno temnjena stranska stekla zadaj
Notranje oblazinjenje v kombinaciji TEP & Tkanina 'Piedimonte' ali
'Evron'
Voznikov sedež nastavljiv v ledvenem delu
Možnost zložitve sovoznikovega sedeža v mizico
Mirror Screen
Notranja osvetlitev LED :
- osvetlitev na stropu LED spredaj in zadaj z 2 bralnima lučkama,
- osvetlitev prtljažnega prostora LED,
- osvetlitev predela za noge
- osvetlitev sredinskega predala LED
Paket Vidljivost:
- samodejno prižiganje dnevnih luči
- samodejno delovanje brisalnikov za dež
- zunanja spremljevalna osvetlitev
- notranje samozatemnitveno vzvratno ogledalo
Paket ambientalna osvetlitev :
- LED ambientalna osvetlitev v stropu spredaj
- osvetlitev predela za noge
- osvetlitev stranskih predalov v vratih
Zložljivi in električni stranski ogledali z spremljevalno
osvetlitvijo LED
Dvopodročna samodejna klimatska naprava
Sovoznikov sedež nastavljiv po višini
Ekran na dotik 8" z zunanjimi gumbi za hitri dostop
Radio z dvojnim sprejemnikom RCC (USB, MP3, Bluetooth)
18" ALU platišča 'Detroit'
Komplet za popravilo predrte pnevmatike

CENA OSNOVNEGA VOZILA brez opcij

26.204 €
CENA TESTNEGA VOZILA z opcijami

Cena opcij: 7.990 €
Cena po ceniku: 34.194 €
CENA TESTNEGA VOZILA za končno stranko

31.655,27 € *
* Cena velja ob nakupu s Peugeot Financiranjem.
Ponudba velja do 31.08.2017
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1,2L PureTech 130 S&S
EAT6
MOTORJI
3
Gibna prostornina (cm )
Število valjev / razporeditev
Število ventilov na valj
Največja moč (v kW CEE/KM CEE pri vrt/min)
Največji navor (Nm CEE pri vrt/min)
Stop & Start
Ekološki standard
Tip vbrizgavanja
Servisni interval ***

1.199
3 v vrsti
4
96/130 pri 5.500
230 pri 1.750
Da
EURO 6
Neposredno
25.000 km / 1 leto

MENJALNIK
Tip
Število prestav

Samodejni
6

MASE in NOSILNOST
Masa praznega vozila (kg) (z vklj. voznikom 75kg)
Največja dovoljena masa (kg)
Največja masa priklopnega vozila z zavorami (kg)
Največja masa priklopnega vozila brez zavor (kg)
Dovoljena skupna masa vozila in prikolice (kg)

1345-1580
1.930
1.200
670
3.130

ZMOGLJIVOSTI *
Največja hitrost (km/h)
0-100 km/h (s)
1 000 m z mesta (s)
80 do 120 km/h v predzadnji prestavi (s)
80 do 120 km/h v zadnji prestavi (s)
PORABA GORIVA IN EMISIJE
Poraba v mestni vožnji (l/100 km)
Poraba v zunajmestni vožnji (l/100 km)
Kombinirana poraba (l/100 km)
Emisije CO2 (kombinirana poraba) (g/km)
Dušikov oksid (NOx)
Trdi delci (dizelski motor)
Število trdih delcev (dizelski motor)
Emisijska stopnja

188
10,5
31,8
6,9 (v načinu Drive)

6,3 / 6,4**
4,7 / 4,9**
5,3 / 5,6**
120 / 127**
0,0282
0,00203
EURO 6

KOLESA
Tip pnevmatik
(odvisno od izvedenke)

215/65 R17 V
225/55 R18 V
205/55 R19 V
-

ZUNANJE MERE
Dolžina (mm)
Širina (mm)
Višina brez strešnih prtljažnih drogov/z njimi (mm)
Medosna razdalja (mm)
Prednji/zadnji previs (mm)
Prednji/zadnji kolotek (mm)
Kot prednjega/zadnjega odbijača (stopinje)
Višina podvozja (mm)
Premer obračalnega kroga med pločniki (m)

4447
1841
1620 / 1624
2675
923 / 849
1593 / 1601
20 / 29
219
10,67

ZUNANJE MERE ZA GARAŽNE HIŠE
Dolžina z vlečno napravo (mm)
Dolžina z odprtimi prtljažnimi vrati (mm)
Širina z odprtimi prednjimi/zadnjimi vrati (mm)
Širina z razprtimi/preklopljenimi zunanjimi ogledali (mm)
Višina z odprtim pokrovom motornega prostora (mm)
Višina z odprtim prtljažnikom (mm)

4566
4717
3617 / 3402
2098 / 1906
1945
2060

NOTRANJE MERE
Število sedežev
Širina v višini komolcev spredaj/zadaj (mm)
Širina v višini ramen spredaj/zadaj (mm)
Višina do stropa spredaj/zadaj (mm) (1)
Razdalja med prednjim naslonjalom in pedali (mm)
Razdalja med prednjim naslonjalom in sedežno klopjo (mm)

PRTLJAŽNIK, ODLAGALNA MESTA IN REZERVOAR
Dolžina ob dvignjeni/zloženi sedežni klopi (mm)
Največja dolžina tovornega prostora (mm)
Širina med blatniškimi koši (mm)
Višina do zadnje police/do stropa (mm)
Odprtina prtljažnika, višina/širina (mm)

(1) (2)

Minimalna prostornina prtljažnika (dm3 VDA 210) (3)
Maksimalna prostornina prtljažnika (dm3 VDA 214) (3)
Skupna prostornina odlagalnih mest v potniškem prostoru (litri)
Prostornina rezervoarja za gorivo (litri)

ZAVORE IN VZMETENJE
Tip prednjih/zadnjih
zavor zavorni koluti s plavajočim sedlom in samodejno regulacijo obrabe/zavorni koluti s plavajočim sedlom
Hlajeni
Tip prednjega vzmetenja
Neodvisno vpeta kolesa - psevdo-macphersonova obesa, vijačne vzmeti s hidravličnimi blažilniki pod tlakom
Tip zadnjega vzmetenja
Poltoga prema - prema s prečno deformno vzmetjo, hidravlični blažilniki pod tlakom

5
1493 / 1484
1451 / 1422
915 / 912 (847 / 843)
816
889

919 / 1861
3005
1053
609 / 974 (871)
821 / 998
520
1482
32
53

