PEUGEOT e-208

PEUGEOT GO -YKSITYISLEASINGHINNASTO
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Mitat

Huolenpitosopimus

PEUGEOT GO -YKSITYISLEASING

Sopimusaika

Ajomäärä sopimuskauden aikana (km)

2 vuotta

20 000

30 000

3 vuotta

40 000

60 000

30 000

45 000

60 000

90 000

Sähkö
e-208 Allure Pack 50 kWh 136 Automaatti

555 €

590 €

599 €

641 €

466 €

502 €

518 €

554 €

Hinnasto 2-3 vuotta, €/kk, alv 24 % , käsiraha 0 €
Peugeot-jälleenmyyjä voi ostaa nykyisen autosi ja halutessasi voit pienentää kuukausierää maksamalla suuremman ensimmäisen erän. Kuukausierän suuruus määräytyy sopimuskauden keston ja
ajokilometrien perusteella. Sopimus sisältää auton käytön sopimuskauden aikana, ja vuokralleottaja vastaa vakuutus-, huolto- sekä polttoainekustannuksista. Sopimukseen voidaan liittää myös
huolenpitosopimus, ja saat molemmat palvelut kätevästi yhdelle laskulle. Sopimusajan jälkeen voit palauttaa auton, ostaa sen omaksi tai tehdä uuden sopimuksen uudesta Peugeotista.
Leasinghinnassa ei ole huomioitu yksityisasiakkaan valtion sähköauton 2 000 € hankintatukea
Valtion sähköauton hankintatuki on 2 000 € täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten. Hankintatuen auton hankintahinta saa olla enimmillään 50 000 €. Täyssähköauton
hankintatukea voivat hakea yksityishenkilöt. Tuen saajan on sitouduttava pitämään omissa nimissään tukea saanut auto Suomessa liikenneasioiden rekisterissä vähintään vuoden ajan ensirekisteröinnin
jälkeen. Tuella hankittua autoa ei näin ollen ole mahdollista myydä eteenpäin tai siirtää ennen kuin 12 kuukautta rekisteröinnistä on kulunut.
Katso lisää valtion sähköauton hankintatuesta: https://www.traficom.fi/fi/hankintatuet
Kuukausierä on laskettu arvioidulla autoverolla ja on pyöristetty euron tarkkuuteen.
Kuukausierä sisältää toimituskulut, mattosarjan, Mode 3 –latauskaapelin sekä säilytyspussin ja talvirengasyhdistelmän kevytmetallivantein. Ylikilometriveloitus 0,20 € / km.
Maahantuoja Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin. Katso tarkemmat varustetiedot Peugeot 208 –hinnastosta
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TEHDASLISÄVARUSTEET

Allure
Pack

Tehdaslisävarusteet

Autoveroton
hinta

Arvioitu
autovero

Kokonaishinta
€

- = ei saatavana ο = lisävaruste ● = vakio

Koodi

€

€

Metalliväri Faro Yellow

M02T

●

0

0,00

0

M0..

o

450

0,00

450

Metalliväri (ei Faro Yellow M02T)
Helmiäisväri (kolmikerroksinen erikoisväri)

M5../M6..

o

650

0,00

650

Pack Drive Assist: Aktiivinen vakionopeuden säädin (ACC Stop & Go) sekä ajolinja-avustin

ZVCC

o

350

0,00

350

Avaimeton lukitus

YD07

o

350

0,00

350

Navigointijärjestelmä 10.0" HD-kosketusnäyttö

ZJ17

o

1 200

0,00

1 200

Langaton älypuhelimen lataus (Qi-standardi)

E301

o

200

0,00

200

LW02

o

180

0,00

180

Lämmitettävä tuulilasi

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.
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VAKIOVARUSTEET
e-208 Allure Pack -vakiovarusteet mm.
•

6 turvatyynyä

•

Ajovaloautomatiikka

•

LED-ajovalot

•

LED-päiväajovalot

•

Vakionopeuden säädin ja nopeuden rajoitin

•

Nahkaverhoiltu ohjauspyörä

•

Ohjauspyörän audiosäätimet

•

Kuljettajan istuimen korkeussäätö

•

Kahdessa osassa alas taitettava takaistuimen selkänoja

•

Keskuslukituksen kauko-ohjaus

•

Sähkötoimiset lasinnostajat edessä ja takana

•

Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit

•

Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö

•

Audiojärjestelmä

•

6 kaiutinta

•

7" kapasitiivinen kosketusnäyttö

•

Bluetooth-matkapuhelinvalmius

•

USB-A –liitin

•

Mirror Screen –toiminto

•

Pack Safety Plus: automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3), törmäysvaroitin, kaistavahti ja –avustin, laajennettu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä ja kuljettajan vireystilan valvonta

•

Digitaalinen Peugeot i-Cockpit 3D-mittaristo

•

Pysäköintitutka takana

•

Peruutuskamera Visio Park 1

•

Käynnistyspainike

•

Tummennetut takaikkunat

•

Automaattisesti himmentyvä sisäpeili

•

Kyynärnoja etuistuimien välissä

•

Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu

•

Automaattinen ilmastointi

•

Sadetunnistin

•

Elektroninen seisontajarru

•

USB-C –latausliitin

•

2 USB-A -latausliitintä takamatkustajille

•

LED-takavalot

•

Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu

•

16" kevytmetallivanne ’Elborn’

•

Ilmapumppu

•

11 kW ajoneuvolaturi (3-vaihe)

•

Mode 2 –latauskaapeli

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.
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ULKO- JA SISÄVÄRIT
ULKOVÄRIT
Metallivärit
Faro Yellow (keltainen)

M02T

●

Atrense Grey (harmaa)

M0F4

o

Perla Nera Black (musta)

M09V

o

Helmiäisvärit (kolmikerroksinen erikoisväri)
Elixir Red (punainen)

M5VH

o

Vertigo Blue (sininen)

M6SM

o

Pearl White (valkoinen)

M6N9

o

M02T | Faro Yellow (keltainen)

M5VH | Elixir Red (punainen)

SISÄVERHOILUT

Istuinverhoilu

Kangas/keinonahkaverhoilu
Cosy

Koristeompeleet

Vert
Mint

Koodi

A6FX
●
M6SM | Vertigo Blue (sininen)

● : Vakio

M6N9 | Pearl White (valkoinen)

o : Lisävaruste

A6FX | Cosy | Allure Pack

M0F4 | Artense Grey (harmaa)

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

M09V | Perla Nera Black (musta)

Huolenpitosopimus
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TEKNISET TIEDOT | SÄHKÖ
e-208 50kWh 136
MOOTTORI
Tyyppi
Teho, kW (hv) / k/min

Kestomagnetoitu synkronimoottori
100 (136) / 3 373 – 10 000

Vääntö, Nm / k/min

260 / 300 – 3 673

Akun tyyppi

Litium-ioni (Li-Ion)

Akun kapasiteetti, kWh

50,0

Ajoneuvolaturi (AC), kW

3-vaihe 11,0

Latauspistoke

IEC 62196-2 (Mennekes) & IEC 62196-3 (CCS)

VAIHTEISTO
Tyyppi
Vaihteiden määrä

Yksinopeuksinen alennusvaihde
1

JARRUT
Edessä

Levyjarrut 266x22

Takana

Levyjarrut 249x10

JOUSITUS
Edessä

McPherson-joustintuki

Takana

Yhdystukiakselisto

MASSAT
Omamassa (kg)

1 530

Kokonaismassa (kg)

1 910

Perävaunumassa, jarruton (kg)

0

Perävaunumassa, jarrullinen (kg)

0

SUORITUSKYKY
Huippunopeus (km/h)

150

Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)

8,1

SÄHKÖN KULUTUS JA PÄÄSTÖT
Toimintasäde, km

351 - 362

Polttoaineen kulutus, yhdistetty (Wh/km)

15,5 - 15,9

CO2-päästö (g/km)

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.
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MITAT
ULKOMITAT
Pituus (mm)

4 055

Leveys (mm)

1 745

Korkeus (mm)

1 430

Akseliväli (mm)

2 540

Etu- ja takaylitys (mm)
Raideleveys edessä/takana (mm)
Kääntöympyrän halkaisija (m)

825 / 690
1 500 / 1 500
10,4

AUTOTALLIMITAT
Leveys ovet avoinna edessä/takana (mm)

3 611 / 2 989

Leveys ulkopeilit auki/taitettuna (mm)

1 960 / 1 765

Korkeus konepelti avattuna (mm)

1776

Korkeus takaluukku avattuna (mm)

2 005

SISÄMITAT
Matkustajapaikat

5

Leveys lantion korkeudella edessä/takana (mm)

1 382 / 1 350

Leveys hartian korkeudella edessä/takana (mm)

1 360 / 1 319

Pääntila edessä/takana (mm) *

886 / 812

TAVARATILA
Tavaratilan tilavuus takaistuin normaaliasennossa (l)

265 (VDA 210)

Tavaratilan tilavuus takaistuin alas taitettuna (l)

1 106 (VDA 214)

Tavaratilan leveys pyöräkoteloiden välissä (mm)

1 018

Tavaratilan korkeus hattuhyllyn alla (mm)

488

v
Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

Hinnat

Varusteet

Ulko- ja sisävärit

Tekniset tiedot
bensiini

Tekniset tiedot
diesel

Tekniset tiedot
sähkö

Mitat

Huolenpitosopimus

HUOLENPITOSOPIMUS
KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET
Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen
aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.
Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.
HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:
• kiinteä kuukausimaksu
• ei yllättäviä korjauskustannuksia
• huollot ja korjaukset sertifioitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
• Peugeot Tiepalvelu
• auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
• sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä
SOPIMUS SISÄLTÄÄ
• määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
• tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
• polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä
MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI
Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.
Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta
km/vuosi

10 000

15 000

20 000

30 000

e-208

19 €

25 €

29 €

40 €

Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)

6€

6€

6€

6€

Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys

19 €

19 €

19 €

19 €

Hinta €/kk

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 24 %).

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä.
Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta
Peugeot-henkilöautojen takuu 3 vuotta / 100 000 km
e-208–mallin korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)
Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat
keskivertoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO2-, toimintamatka- ja
kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO2-päästöihin, toimintamatkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan
autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO2-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.
Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajoolosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun
vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.
Sähkö- ja hybridiautot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset
lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.
Sähkö- tai hybridiautossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit,
käyttötapa sekä varausaste.
Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla
esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajoolosuhteet.
Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten
tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.
Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimana optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi
mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi.
Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.
Maahantuoja: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.peugeot.fi

