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Prijzen & Specificaties



Prijslijst 2008 Blue Lion

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.

EAT6 = Efficient Automatic Transmission 6 (6-traps automatische transmissie).
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2008

Benzine Motor Kw Label CO2
Consumenten

prijs (1)
Fiscale

waarde (2)
BPM BTW Prijs excl.

Blue Lion 1.2 PureTech 82 5-bak handgeschakeld 61 C 114 22.870,- 22.070,- 4.431,- 3.061,- 14.578,-

Blue Lion 1.2 PureTech 130 6-bak handgeschakeld 96 D 118 24.870,- 24.070,- 4.955,- 3.317,- 15.798,-

Blue Lion 1.2 PureTech 110 EAT6 81 E 129 27.310,- 26.510,- 6.396,- 3.491,- 16.623,-



Opties
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incl. BTW

excl. BTW Blue Lion

Blanc Banquise 0NWP 200,-

165,-

Speciale vernismetaallak 0MM6 / 0MM5 780,-

645,-

Vernismetaallak 0MM0 600,-

496,-

16" lichtmetalen velgen 'Hydre Gris' ZH4D 600,-

496,-

Glazen panoramadak
Incl. extra getinte achterruit.

OK01 600,-

496,-

2008 Blue Lion



Audio en Telematica

Peugeot Connect 3D Nav

Peugeot Navigatiesysteem NAC:

• TomTom kaartdatabase.

• 7" capacitief touchscreen in kleur.

• 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 de dienst 'Gevarenzones' toevoegen aan de PEUGEOT Connected Services voor een periode van 1 jaar à € 99 of 3 jaar à € 199.

NU TIJDELIJK AANBOD: 1 jaar à € 69 in plaats van € 99 en 3 jaar à €139 in plaats van € 199!

Deze dienst verstrekt via visuele en geluidssignalen realtime informatie over gevaarlijke en ongevalgevoelige zones als ook vaste en mobiele

snelheidscontroles.

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 3 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.

Voor de compatibiliteit van telefoons raadpleegt u www.peugeot.nl/peugeot-connect.
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Overzicht van de standaarduitrusting

VEILIGHEID

Peugeot Connect SOS.

ESP.

ABS met elektronische remkrachtverdeling en noodremassistentie.

Adaptieve frontairbags (passagiersairbag uitschakelbaar).

Zij-airbags in de voorstoelen.

Window-airbags.

Waarschuwing niet aangelegde veiligheidgordel van de bestuurder.

Driepuntsgordels vóór in hoogte verstelbaar.

3 driepuntsgordels achter.

3 hoofdsteunen achter.

ISOFIX bevestigingspunten op buitenste achterste zitplaatsen met

3-punts bevestiging.

Geventileerde schijfremmen vóór.

Schijfremmen achter.

Veiligheidsstuurkolom. Trekt zich 70mm terug in geval van een frontale

aanrijding

Automatische vergrendeling van de portieren en achterklep boven 10

km/u.

Automatisch ontgrendeling van de portieren in geval van een aanrijding.

Automatisch inschakelende alarmknipperlichten in geval van een

noodstop.

Bandenreparatieset.

Kinderslot op de achterportieren.

Bandenspanningscontrolesysteem.

COMFORT

Peugeot Connect 3D Navigatiesysteem.

Airconditioning.

Cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer incl. programmeerbare

snelheden.

Touchscreen (incl. radio, 4 speakers, 2 tweeters en USB-aansluiting).

Peugeot Connect Bluetooth.

DAB+ digitale radio-ontvangst.

Apple CarPlayTM en Mirrorlink®.

Inschakelende verlichting bij ontgrendelen portieren.

Hill Start Assist.

Elektrische stuurbekrachtiging.

In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel.

Zonnekleppen met spiegeltje. Draaibaar naar opzij.

Centrale vergrendeling met 1 afstandsbediening en 1 normale sleutel.

12V aansluiting voorin en achterin.

Boordcomputer.

Elektrisch bedienbare voorportierruiten. Aan bestuurderszijde met

sequentiële bediening en beveiliging tegen beknellen.

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel.

Richtingaanwijzers met impuls bediening.

Parkeerhulp achter.

Elektrisch inklapbare buitenspiegels.

INTERIEUR

Compact multifunctioneel lederen stuurwiel.

Gekoeld dashboardkastje.

LED plafonnières voor en achter.

Bekleding: Box Mistral (donkergrijs/antraciet).

Head-up instrumentenpaneel met 4 zwarte wijzerplaten, witte wijzers,

witte achtergrondverlichting voorzien van een glanzende chroomlak.

Wit LCD-display in het instrumentenpaneel.

Handremgreep kunststof met mat chroom.

Uitneembare bekerhouder in middenconsole.

Opbergvak in middenconsole sluitbaar.

Portiervakken voor, met ruimte voor 1,5L fles.

Portiervakken achter, met ruimte voor 0,5L fles.

Deurpanelen met stof bekleed.

Hoedenplank in 2 delen.

Mat verchroomde afwerking rondom ventilatieroosters.

Zwart glanzende afwerking rondom instrumentenpaneel.

Verchroomde portiergrepen binnenzijde.

Achterbank met neerklapbare rugleuning 2/3 1/3

EXTERIEUR

Onderzijde voorbumper volledig zwart, voorzien van mistlampen en

verchroomde inserts.

16" stalen velgen met wielplaten "Silice".

Grille met facetten in black chrome met verchroomde rand.

Onderzijde voor- en achterbumper en dorpels zwart afgewerkt.

Buitenspiegels en deurgrepen in kleur van de carrosserie.

Dakrails zilvergrijs met zwarte voet en zwarte daklijst.

Achterspoiler in kleur carrosserie met glanzend zwarte rand

(verchroomde rand bij de kleur Noir Perla Nera).

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels met geïntegreerde

richtingaanwijzers.

Mat zwarte B-stijl.

Glanzend zwarte lijst aan de bovenzijde van de achterportieren

(verchroomd bij de kleur Noir Perla Nera).

Mat zwarte raamlijsten.

Halogeen koplampen met LED accentverlichting en LED

dagrijverlichting.

Follow Me Home-verlichting.

LED achterlichten met accentverlichting.

De Peugeot 2008 Blue Lion standaard uitgerust met:
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Technische gegevens 2008 benzinemotoren

S = standaard

(1) = De vermelde NEDC waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden 

        overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek.

        De CO2- en brandstofverbruikscijfers worden officieel gemeten in overeenstemming met EU Verordening 715/2007/EC.

        Deze meting betreft een uniform, onder strikte en gestandaardiseerde condities uitgevoerd, op een laboratoriumproef lijkend,

        onderzoek. Onder normale omstandigheden kunnen (en zullen) de werkelijke verbruikscijfers hiervan afwijken door o.a. extra

        uitrusting van de auto, bandenspanning, belading, rijstijl, rijomstandigheden, kwaliteit van het wegdek e.d..
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1.2

PureTech

82

1.2

PureTech

130

1.2

PureTech

110 EAT6
Motor

Cilinderinhoud (in cm3) 1199 1199 1199

Aantal cilinders/kleppen per cilinder 3/4 3/4 3/4

Emissienorm Euro 6.d Temp Euro 6.d Temp Euro 6.d Temp

Max. vermogen norm CEE kw(DIN pk)/omw 60 (82)/5750 96 (130)/5500 81(110)/5500

Max. koppel/omw norm CEE Nm 118/2750 230/1750 205/1750

Brandstofsysteem met continue variabele kleptiming S S S

Turbocompressor S S

Stop & Start systeem  S S

Transmissie

Aantal versnellingen 5 6 6

Elektronisch geschakelde versnellingsbak

Automatische versnellingsbak S

Stuurinrichting

Diameter draaicirkel (tussen trottoirs in m) 10,4 10,4 10,4

Inhouden

Brandstoftank in liters 50 50 50
Bagageruimte/met neergeklapte achterbank, volgens VDA-norm in dm3 285/743 285/743 350/782

Gewichten (in kg)

Leeggewicht 1055 1130 1165

Totaal toegestaan belast gewicht 1580 1665 1680

Max. aanhangergewicht geremd 1100 1250 1250

Max. toegestaan treingewicht 2360 2615 2630

Prestaties

Topsnelheid (km/u) 166 202 187

Acceleratietijd (in sec) - van 0-100 km/u 13,6 8,6 10,5

Banden

Bandenmaat bij 16" velgen 195/60R16H 195/60R16H 195/60 R16H

Bandenmaat bij 17" velgen 205/50R17V 205/50R17V

Brandstofverbruik (1) in liters per 100 km

Binnen bebouwde kom 5,8 6,1 6,6

Buiten de bebouwde kom 4,5 4,6 5,0

Gecombineerd 5 5,1 5,6

CO2-emissie (1)

CO2-emissie gecombineerd / Waardes voor GT-Line 114 118 129

Afmetingen in cm

Breedte interieur op schouderhoogte voor 1408 1408 1408

Breedte interieur op schouderhoogte achter 1386 1386 1386

Aantal zitplaatsen 5 5 5

2008 Blue Lion



Lijntekening

2008
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Specificatie inbegrepen kosten

Adviestarief kosten rijklaar incl btw btw excl btw

713,40 123,81 589,59

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.

Leges incl btw btw excl btw

Inschrijving in het kentekenregister 39,00 n.v.t. 39,00

Tenaamstelling 10,10 n.v.t. 10,10

Recyclingsbijdrage incl btw btw excl btw

37,50 6,51 30,99

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 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

800,00 130,32 669,68

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 2019 gelijk. Op iedere personenauto met een uitstoot van meer dan 0 gram, wordt een vast tarief

van € 360,- 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 2019 een bedrag van € 88,43 per gram CO2 boven de

61 g/km.

1 januari t/m 31 december 2019

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 ≥1 360,- vast tarief 360,-

schijf 1 1 t/m 71 2,- 71 gram à € 2 in schijf 1 142,-

schijf 2 72 t/m 95 60,- 24 gram à € 60 in schijf 2 1.440,-

schijf 3 96 t/m 139 131,- 3 gram à € 131 in schijf 2 393,-

schijf 4 140 t/m 156 215,- variabele dieseltoeslag 37g x € 88,43 3.271,-

schijf 5 ≥157 429,- totaal BPM-bedrag 5.606,-

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).


