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Prijslijst e-2008

Private Lease

Bent u geïnteresseerd in private lease? U kunt uw exacte Private Lease maandtermijn berekenen op www.peugeot.nl/privatelease. Hier kunt u uw

nieuwe Peugeot samenstellen naar uw wensen en de Private Lease maandtermijn berekenen op basis van de door u gewenste looptijd, kilometrage,

opties, etc. Voor meer informatie over de inhoud en voorwaarden kunt u hier ook terecht.

(1) De consumentenprijs zoals hierboven vermeld is de adviesprijs van de auto, inclusief btw en bpm en alle kosten die gemaakt moeten worden om

uw auto rijklaar te maken. Een specificatie van deze inbegrepen kosten vindt u achter in deze prijslijst.

(2) De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling.

(3) De prijs van de e-2008-versies is inclusief 6 jaar kostenloos onderhoud. Hieronder wordt verstaan de door Peugeot geadviseerde

onderhoudsbeurten voor een periode van max. 6 jaar of 180.000 km. (hetgeen het eerst bereikt wordt), uit te voeren door een Nederlandse

Peugeot-erkend reparateur naar keuze. Deze onderhoudsbeurten omvatten: onderhoudsbeurt, verversing van remvloeistof, vervanging van het

interieurfilter en de APK-keuring zodra noodzakelijk.

Alle reparaties of vervangingen die het gevolg zijn van slijtage van onderdelen of schade door het gebruik van de auto, die niet vallen onder de

voorgeschreven onderhoudsadviezen van de auto zijn niet inbegrepen. Peugeot stelt als voorwaarde voor de fabrieksgarantie dat het voertuig

conform fabrieksvoorschrift is onderhouden bij een Peugeot erkend reparateur. Indien u het voertuig exclusief de door Peugeot aangeboden

onderhoudsinspecties wenst aan te schaffen, kunt u dit bij het bestellen van het voertuig aangeven. In dat geval zal het bedrag van €412,40

exclusief BTW (€499,00 inclusief BTW) worden afgetrokken van de consumentenadviesprijs. De fiscale waarde (grondslag voor het berekenen

van de fiscale bijtelling) van het voertuig wijzigt hierdoor niet.
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Elektrisch Motor   Kw Label CO2
Consumenten

prijs (1)
Fiscale waarde

(2)
BPM BTW Prijs excl.

Maandelijks
bijtellings
bedrag*

Active EV 50kWh 136 100 A 0 40.930,- 39.900,- 0 6.925,- 32.975,- 99,-

Allure EV 50kWh 136 100 A 0 43.430,- 42.400,- 0 7.359,- 35.041,- 106,-

GT EV 50kWh 136 100 A 0 46.630,- 45.600,- 0 7.914,- 37.686,- 116,-

* Berekend op basis van de loonbelasting- en bijtellingstarieven in 2020 van respectievelijk 37,35% en 8% (22% voor het gedeelte van de fiscale prijs

incusief opties boven €45.000,-). Peugeot Nederland en de Peugeot dealers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien het werkelijke

bijtellingspercentage afwijkt van hetgeen hierover in het concept-Klimaatakkoord staat vermeld, of op een ander moment wordt gewijzigd dan

thans is aangekondigd.



Audio en Telematica

Peugeot Connect 3D Nav

Peugeot Navigatiesysteem NAC:

• TomTom kaartdatabase

• 7" of 10" capacitief HD touchscreen in kleur (afhankelijk van de gekozen versie)

• Radio AM/FM

• USB-aansluiting

• Lifetime kaartupdates, maximaal 4 updates per jaar (indien beschikbaar). Deze navigatiekaart updates zijn gratis bij een onderhoudsbeurt

• Mirror Screen (Apple Carplay, MirrorLink & Android Auto)

• Spraakbesturing van navigatie, telefoon en audio

• Bluetooth connectiviteit

Inclusief 36 maanden Peugeot Connect Nav Services met:

• Realtime verkeersinformatie via TomTom Traffic

• Adres, prijsinformatie en direct navigeren naar tankstations

• Adres en direct navigeren naar parkeergarages met realtime het aantal beschikbare parkeerplaatsen

• Weergave weerbericht op de ingestelde route

• POI zoeken, bellen en navigeren naar gekozen POI

Na 36 maanden kunt u het abonnement op de Connected Services verlengen voor een periode van 1 jaar à € 60 of 3 jaar à € 130.

U kunt optioneel en tegen meerprijs de dienst "Gevarenzones" (realtime informatie via visuele en geluidssignalen over gevaarlijke en

ongevalgevoelige zones als ook vaste en mobiele snelheidscontroles) toevoegen aan de PEUGEOT Connected Services.

Voor meer informatie vraag uw dealer of kijk op www.Peugeot.nl.

Mirror Screen

Apple CarPlayTM

Smartphones met iOS 9.0 of hoger.

MirrorLink®

Compatibel met smartphones met Android 5.0+ of hoger. Alleen met Mirrorlink compatible toestellen die voorzien zijn van Mirrorlink compatible apps.

Android Auto

Smartphones met Android 5.0 of hoger. De app die nodig is om Android Auto te laten functioneren is nog niet uitgerold in Nederland door Google. 

Derhalve is het gebruik van Android Auto op dit moment nog niet mogelijk.

Peugeot Connect SOS

Pechhulp met voertuiglokalisering. Peugeot Assistance is gratis gedurende twee jaar na aankoop van de auto. Automatische noodoproep

met voertuiglokalisering na lang indrukken van de SOS-knop of na activatie van een pyrotechnisch element als gevolg van een ongeluk.
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Opties
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incl. BTW

excl. BTW Active Allure GT

16" Lichtmetalen velgen "ELBORN"
 

 ZHKH 600,-

496,-

18" Lichtmetalen velgen "BUND" ZHKN 200,-

165,-
 

18" Lichtmetalen velgen two tone zwart "EVISSA" ZHKP 200,-

165,-

Verwarmbare stoelen vóór
 

NA01 300,-

248,-

300,-

248,-
S

Verwarmbare voorruitrand
 

LW02 200,-

165,-

200,-

165,-

Anti diefstalalarm inclusief supervergrendeling
 

AB08 400,-

331,-

400,-

331,-

400,-

331,-

Pack Drive Assist Plus
Adaptieve cruise control met Stop&Go functie gecombineerd met Lane Positioning Assist.

ZVCC 250,-

207,-
S

Achteruitrijcamera Visiopark 1 WY38 250,-

207,-
S S

Noir Onyx 0NXY 200,-

165,-

200,-

165,-

200,-

165,-

Metaallak
Metaallak Orange Fusion is zonder meerprijs.

0MM0 650,-

537,-

650,-

537,-

650,-

537,-

Speciale metaallak
Blanc Nacré / Rouge Elixir/Bleu Vertigo.

0MM6 /0MM5 830,-

686,-

830,-

686,-

830,-

686,-

Keyless Entry YD07 350,-

289,-
S

Panoramisch schuifdak TC07 1.000,-

826,-

1.000,-

826,-

Leerpakket
Grijze Nappa lederen bekleding.

0P4H 1.500,-

1.240,-

Draadloze telefoonlader
Auto

E301
S

150,-

124,-

Dak en buitenspiegels in kleur carrosserie
In plaats van zwart dak "Black Diamond" en glanzend zwarte buitenspiegels.

In combinatie met de kleur Noir Onyx is JD00 altijd standaard

JD00
S S

0,-

0,-

Laadoplossingen
Voor complete ontzorging en slimme laadoplossingen voor thuis worden op de e-motion

pagina onze Easy-pakketten getoond.

e-2008



Peugeot e-motion oplossingen voor de e-2008 e-2008
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INSTALLATIEPAKKETTEN WALLBOX

Pakket Easy 1 Peugeot Slimme Wallbox - 3 fase, 11 kW Installatie aan de muur met vaste laadkabel aan de

Wallbox en aansluiting op de Slimme Wallbox App.* Deze prijs gaat uit van de aanwezigheid

van een 3-fase aansluiting en slimme meter met voldoende groepen voor installatie van de

Wallbox. De installateur controleert dit tijdens een online schouwing.

€ 1.869,00

Pakket Easy 2 Pakket Easy 1 + Graafwerkzaamheden voor installatie Wallbox tot 5 meter en herstel

bestrating oprit indien nodig.** Een eventuele bevestigingspaal is verkrijgbaar als accessoire.

€ 2.169,00

Pakket Easy 3 Pakket Easy 1 + Graafwerkzaamheden voor installatie Wallbox tot 10 meter en herstel

bestrating oprit indien nodig.** Een eventuele bevestigingspaal is verkrijgbaar als accessoire.

€ 2.529,00

Slimme Wall Box-app* Om gebruik te kunnen maken van de Slimme Wall Box is een abonnement op de Slimme Wall

Box-app noodzakelijk. Deze app ondersteunt de configuratie, bediening en onderhoud van uw

Slimme Wall Box.

€ 4,84 per maand

Pakket Easy op maat Pakket Easy 1 + Schouwing op locatie voor een installatie op maat Maatwerk graaf- en

installatiewerkzaamheden voor de Wallbox Eventueel een designpaal van hoogwaardige

kwaliteit als accessoire om de Wallbox aan op te kunnen hangen.

Te bepalen tijdens

een schouwing

op locatie.

Bevestigingspaal Paal voor bevestiging van de wallbox uit de bovengenoemde pakketten. € 448,22

Paal inclusief betonnen voet voor bevestiging van de wallbox uit de bovengenoemde pakketten. € 548,05

* Slimme functionaliteiten zoals uitlezen en verrekenen inbegrepen voor de eerste 5 jaar. Daarna dient een jaarlijkse fee betaald te worden.

** Graafwerkzaamheden en herstel bestrating bij de meest gangbare 'losse' bestratingen mogelijk. Uitzonderingen kunnen echter van toepassing

zijn. Dit zal de installateur met u bespreken.

FREE2MOVE Services “Charge My Car”

“Charge My Car”

laadabonnement

Laadpas voor laden van de batterij:

• bij eigen wallbox

• bij 99,99% van de publieke laadpunten in Nederland

• bij meer dan 104.000 laadpunten in Europa

Adaptieve routeplanner, waarmee u:

• gemakkelijk uw route bepaalt, rekening houdend met publieke laadpunten langs de route

• op basis van werkelijke resterende batterijcapaciteit het eerstvolgende noodzakelijke

laadpunt op uw route zoekt

• automatisch rekening houdt met uw rijgedrag en batterij-condities en, waar nodig, ingrijpt om

tijdig te kunnen laden

€ 4,99 per maand



Overzicht van de standaarduitrusting

VEILIGHEID

- Airbags: front, zij- (voor) en windowairbags (voor en achter)

- ESP

- ISOFIX op de buitenste zitplaatsen van de achterbank met TOP

  TETHER 

- Automatisch inschakelende verlichting

- Bandenspanningscontrolesysteem

- Advanced Active Safety Brake met camera en radar

- Active Lane Departure Warning System

- Vermoeidheidsherkenning

- Bandenreparatieset

- Peugeot Connect SOS & Assistance

- Uitgebreide verkeersbordherkenning (o.a. stopborden en 

  eenrichtingsverkeer)

- Hill Start Assist

- Elektrisch bediende handrem

INTERIEUR

- Peugeot i-Cockpit® met analoog instrumentenpaneel en

3,5" kleurendisplay

- Compact stuurwiel met verchroomde leeuw

- Hoge middenconsole met geïntegreerde middenarmsteun

- Grijze hemelbekleding

- Neerklapbare achterbank (1/3 - 2/3)

- Dashboard in zacht materiaal met carboneffect en hoogglans

zwarte sierstrip 

- Lederen multifunctioneel stuurwiel

- Stoffen bekleding "Pneuma 3D"

COMFORT

- Cruise Control met instelbare snelheidsbegrenzer

- Climate control

- Pollenfilter

- Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter met sequentiële functie

en inklembeveiliging

- Centrale vergrendeling met afstandsbediening

- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

- Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels

- Automatisch dimmende binnenspiegel

- Peugeot Connect 3D Nav met 7" capacitif touchscreen

  Mirror screen (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink)

- DAB+ digitale radio-ontvangst

- Radio met bluetooth met 4 speakers voorin en 2 achterin en

2 USB-aansluitingen,

- Parkeerhulp achter

- Keyless start (starten met startknop)

- Onboard lader 11 Kw - 3 fase

- Laadkabel geschikt voor 11 kW 3 fase laden (CCS type 2)*

- 8 jaar fabrieksgarantie of 160.000 kilometer op het accupakket

* geschikt voor de Easy thuis installatie pakketten en de meeste

publieke laadpalen in Nederland en Europa.

EXTERIEUR

- Stalen velgen 16" met wielplaten  'NOLITA' en bandenreparatieset

- Koplampen met PEUGEOT LED technology en LED-dagrijverlichting

- LED-achterlichten

- Buitenspiegels in kleur carrosserie

- Specifieke grille e-2008 met afwerking in kleur van de carrosserie

- Zwarte stootstrips zijklant carrosserie

De Peugeot e-2008 Active is standaard uitgerust met:
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Overzicht van de standaarduitrusting

De e-2008 Allure beschikt daarnaast over:

VEILIGHEID

- Mistlampen vóór LED met bochtfunctie

INTERIEUR

- Peugeot i-Cockpit® met 3D digitaal instrumentenpaneel

- Opbergvak voor smartphone

- Draadloze telefoonlader (optie tegen meerprijs op e-2008 GT)

- Bekleding uit stof en kunstleder 'TRAXX'

- Bagageruimtevloer op twee hoogtes te plaatsen

COMFORT

- Achteruitrijcamera (Visio Park 1)

- Parkeerhulp vóór

- Elektrisch inklapbare buitenspiegels

- Instapverlichting

- Peugeot Connect 3D Nav met 10" capacitief touchscreen ipv 7"

- In hoogte verstelbare passagiersstoel

EXTERIEUR

- Lichtmetalen velgen 17" 'SALAMANCA'

- Dakrails glanzend zwart

- Metaalkleurige stootstrips zijkant carrosserie

- Extra getinte achterste zijruiten en achterruit
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De GT beschikt naast de uitrusting van de Allure over:

VEILIGHEID

- ISOFIX op de passagiersstoel voorin

- Koplampen met PEUGEOT Full-LED Technology met accentverlichting

'3 griffes', LED richtingaanwijzers vóór en grootlichtassistent

- Actieve dodehoekbewaking

- Adaptieve cruise control met Stop&Go functie 

- Lane Positioning Assist

INTERIEUR

- RVS instaplijsten voor

- Sfeerverlichting interieur in 8 kleuren instelbaar

- Interieurverlichting vóór LED, 2 leeslampjes achter

- Donkere hemelbekleding

- Aluminium pedalen

- Dashboard in zacht materiaal met carboneffect afgewerkt met

groen stiksel, glanzend zwarte inleg en chroomeffect

- Geperforeerd lederen sportstuurwiel afgewerkt met groen stiksel

en GT-logo

- Sportstoelen vóór

- Bekleding Alcantara / kunstleder met gekleurd stiksel

- Verwarmbare stoelen vóór

COMFORT

- Frameless binnenspiegel, automatisch dimmend

- Instapverlichting

- Keyless entry 

- Peugeot Connect 3D Nav met 10" HD touchscreen, 6 speakers,

4  USB-aansluitingen

EXTERIEUR

- Lichtmetalen velgen 18" 'BUND' met grijze afwerking

- Zwart dak "Black Diamond" (niet in combinatie met de

carrosseriekleur Noir Onyx)

- Buitenspiegels glanzend zwart (niet in combinatie met de

carrosseriekleur Noir Onyx)

- Glanzend zwarte afwerking onder zijruiten

- Zwarte A-stijlen

- C-stijl met specifiek profiel



Technische gegevens e-2008

(1) = Het WLTP (Worldwide Light vehicles Test Procedure) is een nieuw Europees testprotocol dat beter aansluit bij de daadwerkelijke

verbruikswaarden van het voertuig. Deze testmethode geeft u de mogelijkheid auto's op de actieradius met elkaar te vergelijken en heeft niet

als doel de daadwerkelijke actieradius weer te geven. De actieradius is afhankelijk van diverse factoren zoals de plaats van gebruik, rijstijl,

weersomstandigheden en de belading van de auto.
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Elektromotor

50kWh

136pk

Motor

Aandrijving Elektrisch

Max. vermogen norm CEE kw(DIN pk) 100 (136)

Max. koppel in Nm 260

Service interval 25000 of 2 jaar

Transmissie

Type Traploos

Stuurinrichting

Diameter draaicirkel (tussen trottoirs in m) 10,4

Inhouden

Bagageruimte/met neergeklapte achterbank 405/1467

Gewichten (in kg)

Leeggewicht (kg) 1523

Totaal toegestaan belast gewicht (kg) 2030

Max. aanhangergewicht geremd (kg) 0

Max. aanhangergewicht ongeremd (kg) 0

Maximale kogeldruk (kg) 0

Max. toegestaan treingewicht (kg) 2030

Prestaties

Topsnelheid (km/u) 150

Acceleratietijd (in sec) - van 0-100 km/u 8,5

Actieradius, Verbruik & Emissie (1) WLTP (1)

Binnen de bebouwde kom (in Kwh/km) nnb

Buiten de bebouwde kom (in Kwh/km) nnb

Gecombineerd (in Kwh/km) nnb

Actieradius gecombineerd (in km)  320

CO2 emissie gecombineerd (g/km)  0

Laadmogelijkheden

Accucapaciteit 50 kWh

Laadstation (Wallbox of laadpaal) ± 5 uur en 15 minuten (11 kW, 3 fase)

Snellader (100kW DC lader) 30 minuten (voor 80% geladen) (100 kW DC)

On-board charger AC  11kW, 3 fase

On-board charger DC (snelladen)  CCS, 100kW

Banden

Gemonteerde bandenmaat 215/65R16H

215/60R17H

215/55R18H

e-2008



Lijntekening

e-2008
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Specificatie inbegrepen kosten

Adviestarief kosten rijklaar incl btw btw excl btw

943,90 163,82 780,08

Adviestarief kosten rijklaar is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Peugeot Safety Kit (o.a. lifehammer, gevaren driehoek en

veiligheidsvesten) en rijklaar maken van uw nieuwe auto, excl.brandstof.

Specifiek voor de elektrische versies: inclusief laadkabel (CCS type 2) en volledig opgeladen accu's.

Leges incl btw btw excl btw

Inschrijving in het kentekenregister 40,70 n.v.t. 40,70

Tenaamstelling 10,40 0,73 9,67

Recyclingsbijdrage incl btw btw excl btw

35,00 6,07 28,93

De recyclingsbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, FOCWA, STIBA en SVN).

Auto Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld auto's aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te

demonteren voor hergebruik van het materiaal. De verwijderingsbijdrage financiert het project en bepaalt in belangrijke mate het succes ten bate

van een schoner milieu.

Automobiles Peugeot verklaart dat, door toepassing van de voorschriften in de europese regelgeving (Richtlijn 2000/53) met betrekking tot

autowrakken, wordt voldaan aan de in deze richtlijn gestelde doelen en dat recyclebare materialen worden gebruikt voor de fabricage van producten

die door Automobiles Peugeot worden verkocht.

Totaal additionele kosten incl btw btw excl btw

1.030,00 170,62 859,38

Waxoyl behandeling (optioneel) incl btw btw excl btw

249,00 43,21 205,79

BPM

De BPM is volledig afhankelijk van de CO2 uitstoot van de auto en wordt aan de hand van een vijftal schijven berekend.

De drempelwaarden voor benzine en diesel zijn in 2020 gelijk. Op iedere personenauto met een uitstoot van meer dan 0 gram, wordt een vast tarief

van € 366,- berekend. In onderstaande tabel staan de verschillende drempelwaarden weergegeven met de bijbehorende toeslag per g/km CO2.

Daarnaast geldt voor dieselmotoren een variabele toeslag. Deze dieseltoeslag bedraagt in 2020 een bedrag van € 89,85 per gram CO2 boven de

59 g/km. Voor auto's met een uitstoot van 0 gram (zoals de e-2008) wordt geen BPM berekend.

1 januari t/m 30 juni 2020

Benzine en Diesel € per gram Voorbeeld BPM-berekening: een auto met dieselmotor met

vrijgesteld 0 0,- een CO2-uitstoot van 98 g heeft de volgende variabele BPM.

vast tarief ≥1 366,- vast tarief 366,-

schijf 1 1 t/m 68 2,- 68 gram à € 2 in schijf 1 136,-

schijf 2 69 t/m 91 59,- 23 gram à € 59 in schijf 2 1.357,-

schijf 3 92 t/m 133 129,- 7 gram à € 129 in schijf 3 903,-

schijf 4 134 t/m 150 212,- variabele dieseltoeslag 39g x € 89,85 3.504,-

schijf 5 ≥151 424,- totaal BPM-bedrag 6.266,-

Motorrijtuigenbelasting

Voor verdere informatie over de motorrijtuigenbelasting verwijzen wij u naar de internetsite

www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/motorrijtuigenbelasting
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Het is mogelijk dat er afwijkingen voorkomen in uitvoering of samenstelling van de in dit blad genoemde producten. Raadpleeg dus vóór aanschaf

altijd een daartoe bevoegd lid van Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie. Deze specificatiebladen zijn een aanvulling op c.q. vervanging van

informatie in productbrochures en reclame-uitingen die eerder zijn verschenen dan de datering van dit document.

Peugeot Nederland N.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering en/of prijzen aan te brengen.

Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele

onjuistheden van welke aard dan ook.

Peugeot Nederland N.V., Postbus 12420, 1100 AK Amsterdam. Voor informatie: www.peugeot.nl of bel 0800-PEUGEOT (7384368).


