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Prijslijst 208

Nieuwe 208

Benzine Motor Kw Label CO2
Consumenten

prijs (1)
Fiscale

waarde (2)
BPM BTW Prijs excl.

Like 1.2 PureTech 75 5-bak handgeschakeld 55 B 94 17.580,- 16.750,- 1.882,- 2.580,- 12.288,-

Active 1.2 PureTech 75 5-bak handgeschakeld 55 B 94 18.830,- 18.000,- 1.882,- 2.797,- 13.321,-

Active 1.2 PureTech 100 6-bak handgeschakeld 75 B 97 20.630,- 19.800,- 2.204,- 3.054,- 14.542,-

Active 1.2 PureTech 100 EAT8 75 B 99 22.530,- 21.700,- 2.466,- 3.338,- 15.896,-

Allure (*) 1.2 PureTech 75 5-bak handgeschakeld 55 B 94 20.630,- 19.800,- 1.882,- 3.110,- 14.808,-

Allure 1.2 PureTech 100 6-bak handgeschakeld 75 B 97 22.430,- 21.600,- 2.204,- 3.366,- 16.030,-

Allure 1.2 PureTech 100 EAT8 75 B 99 24.330,- 23.500,- 2.466,- 3.651,- 17.383,-

Allure 1.2 PureTech 130 EAT8 96 B 103 26.130,- 25.300,- 2.990,- 3.872,- 18.438,-

GT-Line 1.2 PureTech 100 6-bak handgeschakeld 75 B 97 24.230,- 23.400,- 2.204,- 3.679,- 17.517,-

GT-Line 1.2 PureTech 100 EAT8 75 B 99 26.130,- 25.300,- 2.466,- 3.963,- 18.871,-

GT-Line 1.2 PureTech 130 EAT8 96 B 103 27.930,- 27.100,- 2.990,- 4.184,- 19.926,-

EAT8 = Efficient Automatic Transmission 8 (8-traps automatische transmissie).
(*) = Allure 1.2 PureTech 75 leverbaar vanaf medio 2020.

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. Vraag ook naar de speciale Peugeot 208 Private Lease Deals. Dit zijn deals waarbij de meest gewilde opties zijn
inbegrepen en die worden aangeboden tegen een extra aantrekkelijk maandbedrag.

(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-208-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.

De genoemde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen na het opstellen van deze prijslijst wijzigingen ondergaan. De prijzen zijn inclusief de Belasting Personenauto's en
Motorrijwielen ("BPM"). De hoogte van de BPM is gebaseerd op de in 2019 geldende tarieven. Levering en registratie van een voertuig in 2020 kan gevolgen hebben voor
de hoogte van de BPM vanwege tariefwijzigingen. Vraag uw Peugeot dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie. Peugeot behoudt zich het recht voor de constructie,
uitvoering of model van haar voertuigen te wijzigen. Door dergelijke wijzigingen kan het energielabel en/of de CO2 uitstoot veranderen. Dat kan gevolgen hebben voor
de hoogte van de BPM. Kijk voor meer informatie over de energielabels en CO2 uitstoot op www.peugeot.nl, en vraag uw Peugeot dealer naar de actuele informatie.
Voertuigen uit de voorraad van de importeur en/of dealer kunnen een afwijkende prijs, energielabel en/of CO2 uitstoot hebben dan wordt weergegeven in dit document.
Druk/zetfouten voorbehouden.
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Diesel Motor Kw Label CO2
Consumenten

prijs (1)
Fiscale

waarde (2)
BPM BTW Prijs excl.

Active 1.5 BlueHDi 100 6-bak handgeschakeld  75 C 85 22.830,- 22.000,- 3.464,- 3.217,- 15.319,-

Elektrisch Motor Kw Label CO2
Consumenten

prijs (1)
Fiscale

waarde (2)
BPM BTW Prijs excl.

Allure (3) EV 50kWh 136 100 A 0 36.250,- 35.250,- 0,- 6.118,- 29.132,-

GT (3) EV 50kWh 136 100 A 0 39.050,- 38.050,- 0,- 6.604,- 31.446,-



Audio en Telematica 208

Peugeot Connect 3D Nav  

Peugeot Navigatiesysteem NAC:

• TomTom kaartdatabase

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

• 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

• 'Gevarenzones' (realtime informatie via visuele en geluidssignalen over gevaarlijke en ongevalgevoelige zones als ook vaste en mobiele

 snelheidscontroles)

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. 

Mirror Screen

AppleCarplayTM

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 208
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incl. BTW
excl. BTW

Like Active Allure GT-Line GT

Extra getinte achterste zijruiten en achterruit
Niet mogelijk op 1.2 PureTech 75. Standaard op Allure Elektrisch

VD09
 

200,-
165,-

S S

Volwaardig reservewiel
Niet op Active diesel en Allure elektrisch

ZHHT/ZHHW/ZHJC 100,-
83,-

100,-
83,-

100,-
83,-

Plaatsbesparend reservewiel
Uitsluitend op Active diesel

ZHHV
 

100,-
83,-

16" Lichtmetalen velgen "Taksim" ZHHX
 

500,-
413,-

16" Lichtmetalen velgen "Taksim" incl. volwaardig reservewiel
Uitsluitend op Active benzine

ZHHZ
 

600,-
496,-

16" Lichtmetalen velgen "Taksim" incl. plaatsbesparend
reservewiel
Uitsluitend op Active diesel

ZHHY
 

600,-
496,-

17" Lichtmetalen velgen "Jordaan"
Niet mogelijk op Allure Elektrisch

ZHJD
 

200,-
165,-

17" Lichtmetalen velgen "Jordaan" incl. plaatsbesparend
reservewiel
Niet mogelijk op Allure Elektrisch

ZHJE
 

300,-
248,-

Pack Comfort
Elektrisch bedienbare achterportierruiten, elektrisch inklapbare buitenspiegels,

instapverlichting, automatisch dimmende binnenspiegel

RL05
 

350,-
289,-

S S S

Verwarmbare stoelen vóór NA01
 

300,-
248,-

300,-
248,-

300,-
248,-

S

Regensensor inclusief climate control WV61
 

500,-
413,-

S S S

Koplampen met PEUGEOT LED technology
WV70 op Active. WV71 op Allure. WV71 op Active is inclusief regensensor en climate

control. Prijs is dan EUR 700,-

WV70/WV71
 

200,-
165,-

200,-
165,-

Koplampen met PEUGEOT Full LED technology
Inclusief grootlichtassistent, automatische hoogteregeling koplampen en LED

richtingaanwijzers. Niet mogelijk op Allure elektrisch

WV63
 

1.100,-
909,-

1.100,-
909,-

S

Anti diefstalalarm inclusief supervergrendeling
 

AB08
 

400,-
331,-

400,-
331,-

400,-
331,-

Pack Safety Plus
Advanced Active Safety Brake met camera en radar (automatisch noodremsysteem).

Standaard op Allure elektrisch

ZVCA
 

200,-
165,-

200,-
165,-

S S

Pack Drive Assist
Pack Safety Plus (al standaard op GT-Line) en adaptatieve cruise control. Uitsluitend op

handgeschakelde versnellingsbak

ZVCB
 

450,-
372,-

250,-
207,-

Pack Drive Assist Plus
Pack Safety Plus (al standaard op GT-Line), adaptatieve cruise control met Stop&Go

functie gecombineerd met Lane Positioning Assist. Uitsluitend op automatische

versnellingsbak

ZVCC

 
450,-
372,-

250,-
207,-

S

Parkeerhulp achter WY22
 

350,-
289,-

S S S

Achteruitrijcamera Visiopark 1 inclusief parkeerhulp achter
Standaard op Allure Elektrisch

WY38
 

600,-
496,-

250,-
207,-

S S



Opties 208
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incl. BTW
excl. BTW

Like Active Allure GT-Line GT

Pack City 1 (Allure benzine / Allure Elektrisch)
Parkeerhulp voor en achteruitrijcamera 180° Visiopark 1. Achteruitrijcamera is standaard op

Allure Elektrisch.

WY24
 

450,-/200,-
372,-/165,-

S S

Pack City 2
Flank guard assist (laterale parkeersensoren) en Park assist (manoeuvreerhulp bij in- en

uitparkeren). Uitsluitend op 1.2 PureTech 100 6-bak handgeschakeld.

WY45
 

400,-
331,-

Pack City 3
Flank guard assist (laterale parkeersensoren) en Full park assist (autonoom in- en uitparkeren).

Uitsluitend op automatische versnellingsbak. Leverbaar vanaf februari 2020.

WY42
 

400,-
331,-

Blanc Banquise
Niet op Allure elektrisch.

0NWP  200,-
165,-

200,-
165,-

200,-
165,-

Metaallak
Metaallak Jaune Faro is zonder meerprijs.

0MM0 600,-
496,-

600,-
496,-

600,-
496,-

600,-
496,-

600,-
496,-

Speciale metaallak
Blanc Nacré / Rouge Elixir/Bleu Vertigo.

0MM6 /0MM5
 

780,-
645,-

780,-
645,-

780,-
645,-

780,-
645,-

Keyless Entry
 

YD07
 

350,-
289,-

350,-
289,-

S

Glazen panoramadak
 

OK01
 

500,-
413,-

500,-
413,-

500,-
413,-

Leerpakket
Zwart Nappa lederen bekleding, verwarmbare voorstoelen, bestuurdersstoel elektrisch

verstelbaar met 6-voudige massagefunctie, passagiersstoel in hoogte verstelbaar (al standaard

op GT-Line). Niet mogelijk op Allure Elektrisch.

0P4H

 
2.180,-
1.802,-

2.100,-
1.735,-

Peugeot Connect 3D NAV
- TomTom kaartdatabase. max. 4 keer per jaar gratis kaartupdate

- Spraakbesturing van navigatie, telefoon en audio

- 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.

Inclusief Apple Carplay, Mirrorlink en Android Auto. Op Active i.c.m. 7" touchscreen.

Op Allure, GT-Line en GT i.c.m. 10" touchscreen.

ZJ14

 
500,-
413,-

Standaard

op Allure

Elektrisch

S

DAB+ digitale radio-ontvangst
Standaard op Allure Elektrisch

ZJ02/ZJ06/ZJ07 200,-
165,-

200,-
165,-

200,-
165,-

200,-
165,-

S

Pack Connect
Peugeot Connect 3D NAV en DAB+ digitale radio-ontvangst. Standaard op Allure Elektrisch.

ZJ26/ZJ17
 

700,-
578,-

850,-
702,-

850,-
702,-

S

Peugeot Connect SOS & Assistance
 

YR07 200,-
165,-

S S S S

Draadloze telefoonlader
Voor toestellen met Qi-standaard. Standaard op Allure Elektrisch.

E301
 

150,-
124,-

150,-
124,-

150,-
124,-

Actieve dodehoekbewaking
 

AO02
 

100,-
83,-

S

Zwart dak "Black Diamond"
 

JD04
 

300,-
248-

300,-
248,-

Trekhaak
Inklapbare trekhaak met geïntegreerde stekker en Trailer Stability Control.

D336
 

700,-
578,-

700,-
578,-

700,-
578,-

Laadoplossingen
Voor complete ontzorging en slimme laadoplossingen voor thuis en publiek laden worden op

de e-motion pagina onze Easy-pakketten getoond (zie pagina 6)

 



Peugeot e-motion oplossingen voor de e-208 208

15-07-2019 / 6

Installatiepakketten wallbox

Pakket Easy 1 PSA Slimme Wallbox - 3 fase, 11 kWh

Vaste kabel aan de wallbox

Slimme functies zoals mogelijkheid tot uitlezen op afstand, updates en instellingen aanpassen

en (indien van toepassing) automatisch verrekenen van laadkosten met uw werkgever*

Online schouwing, en installatie aan de muur

€ 2.295,00

Pakket Easy 2 Pakket Easy 1

+

Graafwerkzaamheden voor installatie wallbox tot 5 meter

Herstel bestrating oprit indien nodig**

excl. paal voor bevestiging wallbox

€ 2.635,00

Pakket Easy 3 Pakket Easy 1

+

Graafwerkzaamheden voor installatie wallbox tot 10 meter

Herstel bestrating oprit indien nodig**

excl. paal voor bevestiging wallbox

€ 3.035,00

Pakket Easy op maat PSA Slimme Wallbox - 3 fase, 11 kWh

Vaste kabel aan de wallbox

Slimme functies zoals mogelijkheid tot uitlezen op afstand, updates en instellingen aanpassen

en (indien van toepassing) automatisch verrekenen van laadkosten met uw werkgever*

Schouwing op locatie voor op maat gemaakte installatie

Maatwerk graaf- en installatiewerkzaamheden voor installatie wallbox

€ 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 208

VEILIGHEID

- 6 Airbags (front- zij en window-airbags)

- ESP

- ISOFIX op de buitenste zitplaatsen van de achterbank

   met TOP TETHER

- Automatisch inschakelende verlichting

- Bandenspanningscontrolesysteem

- Active Safety Brake met Distance alert

- Active Lane Departure Warning System

- Herkenning van verkeersborden met snelheidsbeperking

- Vermoeidheidsherkenning

- Bandenreparatieset

INTERIEUR

- Peugeot i-Cockpit® met analoog instrumenten- 

   paneel en LCD-display

- Compact stuurwiel met verchroomde leeuw

- Stoffen bekleding 'Para Bleu' met stiksel in 'Gris Zephyr'

- Dashboard en deurpanelen in kunststof met carboneffect

- Lichtgrijze hemelbekleding

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

COMFORT

- Cruise Control met instelbare snelheidsbegrenzer

- Airconditioning

- Pollenfilter

- Elektrisch bedienbare ramen vóór

- Centrale vergrendeling met afstandsbediening

- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

- Radio met bluetooth en 5" monochroom 

   touchscreen, 4 speakers voorin, 1 USB-aansluiting

EXTERIEUR

- Stalen velgen 15" met wielplaten  'LAPA' en bandenreparatieset

- Paneel tussen de achterlichten mat zwart

- Buitenspiegels matzwart

- Matzwarte grille

- Halogeen koplampen en dagrijverlichting

De Peugeot 208 Like is standaard uitgerust met:
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VEILIGHEID

- Peugeot Connect SOS

- Uitgebreide verkeersbordherkenning (o.a. stopborden en 

   eenrichtingsverkeer)

INTERIEUR

- Peugeot i-Cockpit® met analoog instrumenten- 

   paneel en 3,5" TFT kleurendisplay

- Dashboard in zacht materiaal met carboneffect en

   hoogglans zwarte sierstrip met chromen bies 

- Lederen multifunctioneel stuurwiel

- Stoffen bekleding uit verschillende materialen 'Pneuma 3D'

COMFORT

- Elektrisch bedienbare ramen vóór met sequentiële 

   functie en inklembeveiliging

- Elektrisch verstelbare en verwarmbare 

   buitenspiegels

- Radio met bluetooth en capacitief 7" kleuren 

   touchscreen, 4 speakers voorin en 2 achterin, 1 USB-aansluiting,

Mirror screen (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink)

EXTERIEUR

- Stalen velgen 16" met wielplaten 'PLAKA'

- Paneel tussen de achterlichten hoogglans zwart

- Buitenspiegels in kleur carrosserie

- Grille met verchroomde afwerking

- LED-dagrijverlichting met accentverlichting

De Active beschikt daarnaast over:



Overzicht van de standaarduitrusting 208

VEILIGHEID

- Elektrisch bediende handrem

INTERIEUR

- Peugeot i-Cockpit® met 3D digitaal instrumenten-

   paneel

- Opbergvak voor smartphone

- Bekleding uit stof en kunstleder 'COSY'

- Hoge middenconsole met geïntegreerde middenarmsteun

COMFORT

- Parkeerhulp achter

- Automatische ruitenwissers met regensensor

- Climate control met actief koolstoffilter

- Keyless start (starten met startknop)

- Elektrisch inklapbare buitenspiegels

- Automatisch dimmende binnenspiegel

- Elektrisch bedienbare ramen achter

- Radio met bluetooth en capacitief 7" kleuren 

   touchscreen, 4 speakers voorin en 2 achterin, 4 USB-aansluitingen,

Mirror screen (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink)

EXTERIEUR

- Lichtmetalen velgen 16" 'SOHO'

- LED-achterlichten

- Zwart paneel in de achterbumper bovenste deel glanzend en onderste

  deel mat

De Allure benzine beschikt daarnaast over:
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- Specifieke Lichtmetalen velgen 16" 'ELBORN'

- Wielkastranden hoogglans zwart

- Specifieke grille e-208 met afwerking in kleur van de carrosserie

- Peugeot Connect 3D Nav met 10" touchscreen

- DAB+ digitale radio-ontvangst

- Extra getinte achterste zijruiten en achterruit

- Achteruitrijcamera

- Draadloze telefoonlader

- 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 en snellaad stations  in Nederland en Europa

Specifieke extra uitrusting Allure elektrisch:



Overzicht van de standaarduitrusting 208

VEILIGHEID

- ISOFIX op de passagiersstoel voorin

- Koplampen met PEUGEOT Full-LED Technology 

   met accentverlichting '3 griffes' en grootlichtassistent

- Advanced Active Safety Brake met camera en radar 

INTERIEUR

- RVS instaplijsten voor

- Sfeerverlichting interieur in 8 kleuren instelbaar

- Zwarte hemelbekleding

- Aluminium pedalen

- Lederen sportstuurwiel met GT-logo

- Armsteunen op de voorportieren bekleed met 

   kunstleder met groen sierstiksel (GT-Line)

- Bekleding uit stof en kunstleder 'CAPY' 

- Sportstoelen vóór

COMFORT

- Parkeerhulp voor

- Achteruitrijcamera (Visio Park 1)

- Frameless binnenspiegel, automatisch dimmend

- In hoogte verstelbare passagierssstoel

- Instapverlichting

EXTERIEUR

- Lichtmetalen velgen 17" 'CAMDEN'

- Buitenspiegels glanzend zwart

- Grille specifiek GT Line

- Wielkastranden, raamlijsten en achterbumper- 

   paneel glanzend zwart

- Extra getinte achterste zijruiten en achterruit

De GT-Line beschikt naast de uitrusting van de Allure benzine over:
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VEILIGHEID

- Actieve dodehoekbewaking

- Adaptatieve cruise control met Stop&Go functie

- Lane Positioning Assist

INTERIEUR

- Bekleding  Alcantara / kunstleder met gekleurd stiksel

- Verwarmbare stoelen vóór

COMFORT

- Keyless entry 

- Peugeot Connect 3D Nav met 10" HD 

   touchscreen, 6 speakers,  4  USB-aansluitingen

- DAB+ digitale radio-ontvangst

EXTERIEUR

- Lichtmetalen velgen 17" 'SHAW' met

  aerodynamische inserts

- Specifieke grille e-208 met afwerking in kleur van de carrosserie

- 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 en snellaad stations  in Nederland en Europa

De GT beschikt daarnaast over:



Technische gegevens 208 benzinemotoren 208

(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

75

1.2

PureTech

100

1.2

PureTech

100 EAT8
Motor

Cilinderinhoud (in cm3) 1199 1199 1199

Aantal cilinders 3 3 3

Aantal kleppen per cilinder 4 4 4

Max. vermogen norm CEE kw(DIN pk)/omw 55 (75)/5750 75 (100)/5500 75 (100)/5500

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

Stop & Start Ja Ja Ja

Emissienorm EURO 6 EURO 6 EURO 6

Injectiesysteem Direct Direct Direct

Service interval 20.000 km of 1 jaar 20.000 km of 1 jaar 20.000 km of 1 jaar

Transmissie

Type Handgeschakeld Handgeschakeld Automaat

Aantal versnellingen 5 6 8

Stuurinrichting

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

Inhouden

Brandstoftank in liters 40 44 44

Bagageruimte/met neergeklapte achterbank, 265/nnb 265/nnb 265/nnb

volgens VDA-norm in dm3

Gewichten (in kg)

Leeggewicht (kg) 1065 1065 1065

Totaal toegestaan belast gewicht (kg) nnb 1595 1625

Max. aanhangergewicht geremd (kg) nnb 1200 1200

Max. aanhangergewicht ongeremd (kg) nnb 580 580

Maximale kogeldruk (kg) nnb 55 55

Max. toegestaan treingewicht (kg) nnb 2795 2825

Prestaties

Topsnelheid (km/u) 174 188 188

Acceleratietijd (in sec) - van 0-100 km/u 13,2 9,9 10,8

Verbruik & Emissie (1)

Gemiddeld verbruik binnenweg (l/100km) 4,8 5,2 5,1

Gemiddeld verbruik buitenweg (l/100km) 3,7 3,7 3,9

Gemiddeld verbruik gecombineerd (l/100km) 4,1 4,2 4,3

CO2 emissie gecombineerd (g/km) 94 97 99

Banden

Gemonteerde bandenmaat 185/65R15T 195/55R16H 195/55R16H

(standaard of optie, afhankelijk van het uitrustingsniveau) 195/55R16H 205/45R17V 205/45R17V



Technische gegevens 208 benzine / diesel 208

(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

130 EAT8

1.5

BlueHDi

100

 

Motor

Cilinderinhoud (in cm3) 1199 1499

Aantal cilinders 3 4

Aantal kleppen per cilinder 4 4

Max. vermogen norm CEE kw(DIN pk)/omw 96 (130)/5500 75 (100)/3500

Max. koppel/omw norm CEE Nm 230/1750 250/1750

Stop & Start Ja Ja

Emissienorm EURO 6 EURO 6

Injectiesysteem Direct Direct

Service interval 20.000 km of 1 jaar 30.000 km of 1 jaar

Transmissie

Type Automaat Handgeschakeld  

Aantal versnellingen 8 6

Stuurinrichting

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

Inhouden

Brandstoftank in liters 44 41

Bagageruimte/met neergeklapte achterbank, 265/nnb 265/nnb

volgens VDA-norm in dm3

Gewichten (in kg)

Leeggewicht (kg) 1133 1065  

Totaal toegestaan belast gewicht (kg) 1630 1645

Max. aanhangergewicht geremd (kg) 1200 1200

Max. aanhangergewicht ongeremd (kg) 615 580

Maximale kogeldruk (kg) 55 55

Max. toegestaan treingewicht (kg) 2830 2845

Prestaties

Topsnelheid (km/u) 208 188

Acceleratietijd (in sec) - van 0-100 km/u 8,7 10,2

Verbruik & Emissie (1)

Gemiddeld verbruik binnenweg (l/100km) 5,4 3,7

Gemiddeld verbruik buitenweg (l/100km) 4,0 2,9  

Gemiddeld verbruik gecombineerd (l/100km) 4,4 3,2

CO2 emissie gecombineerd (g/km) 103 85

Banden

Gemonteerde bandenmaat 195/55R16H 195/55R16H

(standaard of optie, afhankelijk van het uitrustingsniveau) 205/45R17V 205/45R17V



Technische gegevens 208 elektrisch 208

(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

50kW

136pk

 

Motor

Aandrijving Elektrisch  

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

Max. koppel in Nm 260

Service interval 25.000 km of 2 jaar

Transmissie

Type Traploos

Stuurinrichting

Diameter draaicirkel (tussen trottoirs in m) 10,4

Inhouden

Bagageruimte/met neergeklapte achterbank, 265/nnb

volgens VDA-norm in dm3

Gewichten (in kg)

Leeggewicht (kg) 1560

Totaal toegestaan belast gewicht (kg) nnb

Max. aanhangergewicht geremd (kg) nnb

Max. aanhangergewicht ongeremd (kg) nnb

Maximale kogeldruk (kg) nnb

Max. toegestaan treingewicht (kg) nnb

Prestaties

Topsnelheid (km/u) 150

Acceleratietijd (in sec) - van 0-100 km/u 8,1

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) 340

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 195/55R16H

(standaard of optie, afhankelijk van het uitrustingsniveau) 205/45R17V



Lijntekening 208

208
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Specificatie inbegrepen kosten 208

Adviestarief kosten rijklaar incl btw btw excl btw

                                                                                                               benzine-diesel-versies / elektrische versies

743,40 / 913,40 129,02 / 158,52 614,38 / 754,88

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 39,00 n.v.t. 39,00

Tenaamstelling 10,10 0,84 9,26

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 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

830,00 / 1.000,00 136,37 / 165,87 693,63 / 834,13

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. Voor auto's met een uitstoot van 0 gram (zoals de e-208) wordt geen BPM berekend.

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).
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