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ACTIVE:
ESP sistem za nadzor stabilnosti Ključ z daljinskim upravljalcem s tremi gumbi + mehanska ključavnica
ASR sistem proti spodrsavanju pogonskih koles Barvni ekran na dotik 7'' in 3,5 sredinski ekran na analogni instrumentni plošči
ABS sistem proti blokiranju koles DAB+ digitalni radijski sprejemnik
AFU sistem za pomoč pri zaviranju v sili (samodejni vklop smernikov) Funkcija povezovanja telefona z vozilom ''Mirror Screen'' 
CDS - Dinamični nadzor stabilnosti 1 x priključek USB na sredinski konzoli + 12V priključek
TSM - Dinamični nadzor stabilnosti priklopnika 6 zvočnikov (4 spredaj + 2 zadaj)
Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Assist) Sistem za prostoročno telefonijo (Bluetooth)
Halogenski prednji žarometi Deljiva zadnja sedežna klop 1/3 - 2/3
Varnostni sistemi: Nizka sredinska konzola
 - sistem za prepoznavanje prometnih znakov za hitrost in priporočilo hitrosti Osrednji del zadnjega odbijača v črni barvi umetne mase 
 - nadzor voznega pasu in aktivna korekcija smeri vožnje Osvetlitev prtljažnega prostora
 - nadzor pozornosti voznika in nadzor trajanja vožnje brez prekinitve Akustično prednje vetrobransko steklo
 - samodejno zaviranje v sili - Active Safety Brake (AEBS2 kamera) Mreža na hrbtni strani voznikovega in sovoznikovega sedeža za odlaganje
Variabilni servo volan nastavljiv po višini in globini Dnevne LED luči v prednjem odbijaču
6 zračnih varnostnih blazin (stranske zračne zavese za glavo) Prednja maska s krom vstavki
Samodejni vklop kratkih luči Obroba blatniških košev v črni umetni masi
ISOFIX pritrditev na stranskih sedežih zadaj (2) + dodatna pritrditev Top Teather Usnjen volanski obroč z gumbi za upravljanje na volanu
Regulator in omejevalnik hitrosti (Tempomat) Sekvenčni električni pomik prednjih in zadnjih stekel s sistemom proti priprtju
Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni stranski ogledali v črni barvi Notranjost iz tkanine Pneuma 3D - komfortni sedeži
Peugeot i-Cockpit armaturna plošča  z analognimi števci 16'' jeklena platišča ''NOLITA'' + komplet za popravilo pnevmatik
Dva tritočkovna varnostna pasova spredaj in trije zadaj
Pirotehnični zategovalnik varnostnih pasov spredaj in zadaj (stranska sedeža)
Opozorilo za nepripet varnostni pas za voznika in sovoznika
Opozorilo ob odpenjanju zadnjih potnikov med vožnjo. e-ACTIVE → (ACTIVE +):
Ogrevano zadnje steklo + zadnji spojler v barvi vozila Visoka sredinska konzola z naslonom za roko iz TEP materiala
Avtomatska brisalca s senzorjem za dež Električna parkirna zavora
Daljinsko centralno zaklepanje vrat in prtljažnika (samodejno ob speljevanju) Gumb za zagon motorja DML (namesto ključa) + 2 daljinska upravljalca
Smerni kazalniki: en pritisk / 3 utripi kazalnika Samodejna klimatska naprava (enoconska)
Parkirni senzorji zadaj (z grafičnim in zvočnim opozarjanjem) 2 x USB priključka na sredinski konzoli (TIP A in TIP C)
Klimatska naprava z upravljanjem na sredinskem ekranu 2 x USB priključka zadaj (TIP A)
Upravljanje klimatske naprave na 7'' ekranu na dotik Vgrajeni polnilnik 11 kW (trofazni)
Črna obloga stropa + stropna kljuka na sopotnikovi strani in 2 stropni kljuki zadaj Priključni kabel TIP 3 za polnjenje na polnilni postaji (priključek T2/T2)
Armaturna plošča iz trde umetne mase z izgledom Carbone in črno zaključno letvijo Peugeot Connect BOX
Prednji in zadnji odbijač v barvi karoserije 16'' jeklena platišča ''NOLITA'' + komplet za popravilo pnevmatik
Smerniki vgrajeni v stranska ogledala
Po višini nastavljiv voznikov sedež

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE



OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE

ACTIVE PACK → (ACTIVE +): e-ACTIVE PACK → (ACTIVE PACK +):
Električno zložljiva zunanja stranska ogledala Prednji LED žarometi
Sistem za razširjeno prepoznavanje prometnih znakov Vgrajeni polnilnik 11 kW (trofazni)
Samodejna klimatska naprava (enoconska) Priključni kabel TIP 3 za polnjenje na polnilni postaji (priključek T2/T2)
16'' jeklena platišča ''NOLITA'' + komplet za popravilo pnevmatik Peugeot Connect BOX
16'' ALU platišče ''ELBORN'' + komplet za popravilo pnevmatik 16'' jeklena platišča ''NOLITA'' + komplet za popravilo pnevmatik
(serijsko samo na motorju 1.2 PureTech 130)

ALLURE PACK → (ACTIVE PACK +): e-ALLURE PACK → (ACTIVE PACK +):
Prednji LED žarometi Gumb za izbor načina vožnje (ECO / NORMAL / SPORT )
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo Gumb za zagon motorja DML (namesto ključa)
Dno prtljažnika nastavljivo v dveh (2) nivojih Vgrajeni polnilnik 11 kW (trofazni)
Vzdolžni strešni nosilci (črna svetleča barva) Priključni kabel TIP 3 za polnjenje na polnilni postaji (priključek T2/T2)
Visoka sredinska konzola  + električna parkirna zavora Peugeot Connect BOX
Notranjost v kombinaciji umetnega usnja TEP in tkanine
2 x USB priključka na sredinski konzoli (TIP A in TIP C)
2 x USB priključka zadaj (TIP A)
Dodatno temnjena stekla zadaj
Sovoznikov sedež nastavljiv po višini
Gumb za izbor načina vožnje ECO (ročni menjalnik )
Gumb za izbor načina vožnje (ECO / SPORT - avtomatski menjalnik)
17'' ALU platišča ''SALAMANCA'' + komplet za popravilo pnevmatike
Digitalna instrumentna plošča 3D z dvonivojskim prikazom podatkov
Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
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NIVOJI 
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GT → (ALLURE PACK +): e-GT → (GT +):
Gumb za zagon motorja DML (namesto ključa) Vgrajeni polnilnik 11 kW (trofazni)
Full LED prednji žarometi z samodejnim prilagajanjem višine + LED smerniki Priključni kabel TIP 3 za polnjenje na polnilni postaji (priključek T2/T2)
Samodejni preklop med kratkimi in dolgimi lučmi Peugeot Connect Box
ISOFIX pritrditev na prednjem sovoznikovem sedežu
Prednja maska GT Line s kromiranimi vstavki
Pokrovi stranskih ogledal v svetleči črni barvi
LED ambientalna osvetlitev notranjosti - 8 barv
Notranja LED osvetlitev: gumbi na dotik --> spredaj 3x, zadaj 2x, 
Osvetlitev ogledala na senčniku in predela nog
Stropna kljuka na voznikovi strani
Zaščita pragov spredaj iz INOX materiala in ALU pedalke
Parkirni senzorji spredaj
Tepihi spredaj in zadaj
Usnjen volanski obroč z oznako GT
Samozatemnitveno vzvratno ogledalo brez okvirja
Notranjost v kombinaciji umetnega usnja TEP in tkanine - dinamični sedeži
Svetleče črna obroba okoli stranskih oken
Streha v barvi ČRNA DIAMOND
Navigacijska naprava 



MOČ
(kW / KM)

MENJALNIK CENA
LEVJI 

BONUS*
CENA Z LEVJIM 

BONUSOM* 
PREJŠNJA 

CENA

ACTIVE PACK
2008 ACTIVE PACK 1.2 PureTech 100 STT €6.4 74 / 100 6 st. ročni 21.760 € 2.200 € 19.560 € 21.558 €

ALLURE PACK
2008 ALLURE PACK 1.2 PureTech 100 STT €6.4 74 / 100 6 st. ročni 24.230 € 1.700 € 22.530 € 23.325 €
2008 ALLURE PACK 1.2 PureTech 130 STT €6.4 96 / 130 6 st. ročni 25.210 € 1.700 € 23.510 € 24.307 €
2008 ALLURE PACK 1.2 PureTech 130 EAT8 €6.4 96 / 130 Samodejni EAT8 26.890 € 1.700 € 25.190 € 25.990 €

GT
2008 GT 1.2 PureTech 130 STT €6.4 96 / 130 6 st. ročni 26.240 € 1.700 € 24.540 € 25.335 €
2008 GT 1.2 PureTech 130 EAT8 €6.4 96 / 130 Samodejni EAT8 27.920 € 1.700 € 26.220 € 27.018 €

e-2008
e-2008 ALLURE PACK 50 KWh 136  100 / 136 Elektromotor 37.750 € 38.945 €
e-2008 GT 50 KWh 136  100 / 136 Elektromotor 38.590 € 39.785 €

*LEVJI BONUS velja za vozila na zalogi

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA
TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE



Opombe Koda
Cena po 

ceniku z DDV
ACTIVE

ACTIVE 
PACK

ALLURE 
PACK

GT

Alarmna naprava (vključuje YD02) AB13 480,00 € - - o -

Alarmna naprava aAB13a 300,00 € o (e-2008) o (e-2008) o (e-2008) o

Nadzor mrtvega kota (pasivni - opozorilna lučka v vzvratnem ogledalu) AO01 100,00 € - - - o

Vlečna naprava AQ05 600,00 € o o o o

Brezžično indukcijsko polnjenje telefona E301 140,00 € - - o o

Streha v barvi ČRNA Perla Nera
ni možno z barvo Črna 
Perla Nera - 9VM0

JD20 400,00 € - - o -

17'' celoletne pnevmatike All Season z oznako 3PMSF (klasa A Goodyear) MI23 200,00 € - - o o

Ogrevanje prednjih sedežev NA01 200,00 € o o o o

Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo RL05 100,00 € - o - -

Dno prtljažnika nastavljivo v dveh (2) nivojih SP17 100,00 € - o - -

Panoramsto strešno okno z možnostjo odpiranja in zastorom z ročnim pomikom TC07 1.000,00 € - - o (e-2008) o

Napredni Grip Control:
- Optimiziran sistem s 5 načini oprijema
- Nadzor hitrosti med spustom po strmini (Hill Assist Descent Control)
- Celoletne pnevmatike z oznako M+S

UF02 200,00 € - - o o

LED prednji žarometi WV71 180,00 € - o - -

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji WY38 250,00 € o o - -

Sistem za 'POMOČ PRI PARKIRANJU':
- sistem za merjenje razpoložljivega mesta za parkiranje

WY45 350,00 € - - - o

Prostoročno odklepanje vozila + gumb za zagon + 2 x daljinec YD07 450,00 € - - o -

Prostoročno odklepanje vozila + 2 x daljinec aYD07a 350,00 € - - o (e-2008) o

Peugeot Connect Box serijsko z ZJ26 YR07 150,00 € o o o o

Predpriprava za rezervno kolo ZHG6 15,00 € o o - -

16'' ALU platišča ''ELBORN'' + komplet za popravilo pnevmatike
serijsko na motorju 1.2 
PureTech 130

ZHKH 300,00 € - o - -

18'' ALU platišča BUND + komplet za popravilo predrte pnevmatike ni možno z UF02 ZHKN 350,00 € - - - o

18'' ALU platišče EVISSA + komplet za popravilo predrte pnevmatike ni možno z UF02 ZHKP 400,00 € - - - o

Audio Hi Fi sistem FOCAL (serijska platišča) ni možno z UF02 ZHQ3 900,00 € - - - o

18'' ALU platišče BUND + Audio Hi-Fi sistem FOCAL ni možno z UF02 ZHQ4 1.250,00 € - - - o

18'' ALU platišče EVISSA + Audio Hi-Fi sistem FOCAL ni možno z UF02 ZHQ6 1.300,00 € - - - o

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE



Opombe Koda
Cena po 

ceniku z DDV
ACTIVE

ACTIVE 
PACK

ALLURE 
PACK

GT

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE

Predpriprava za rezervno kolo (serijska platišča ELBORN)
na motorju 1.2 
PureTech 130

ZHZ6 15,00 € - o - -

16'' ALU platišča ''ELBORN'' + predpriprava za rezervno kolo
razen za motor 1.2 
PureTech 130

aZHZ6a 315,00 € - o - -

Predpriprava za rezervno kolo ZHZ7 15,00 € - - o o

18'' ALU platišča BUND + predpriprava za rezervno kolo ni možno z UF02 ZHZ8 365,00 € - - - o

18'' ALU platišče EVISSA + predpriprava za rezervno kolo ni možno z UF02 ZHZ9 415,00 € - - - o

10'' ekran na dotik (HD resolucija) + Navigacijska naprava + Peugeot Connect 
Box

ZJ17 800,00 € - - o -

10'' ekran na dotik (HD resolucija) + Navigacijska naprava bZJ17b 650,00 € - - o (e-2008) -

10'' ekran na dotik (HD resolucija) + Peugeot Connect Box aZJ17a 300,00 € - - - o

10'' ekran na dotik (HD resolucija) cZJ17c 150,00 € - - - o (e-2008)

Navigacijska naprava + Peugeot Connect Box ZJ26 650,00 € o o - -

Navigacijska naprava  + Peugeot Connect Box ZJ28 650,00 € - - - -

Navigacijska naprava aZJ28a 500,00 € o (e-2008) o (e-2008) - -

Paket 'VARNOST': 
- samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake (AEBS3 kamera + radar)

ZVCA 350,00 € o (e-2008) o o o

Paket 'POMOČ VOZNIKU':
- samodejni tempomat s funkcijo ACC 30 km/h (ročni menjalnik)
- samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake (AEBS3 kamera + radar)

ročni menjalnik ZVCB 700,00 € - - o o

Paket 'POMOČ VOZNIKU':
- samodejni tempomat s funkcijo Stop in funkcijo Stop & GO (samo EAT8)
- aktivni sistem s funkcijo vožnje po voznem pasu (samo EAT8)
- samodejno zaviranje v sili Active Safety Brake (AEBS3 kamera + radar)

EAT8 menjalnik ZVCC 900,00 € - - o o
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KODA 2SM0 9VM0 VLM0 F4M0 VHM5 SMM6 N9M6

 CENA z 
DDV

S 500 € 500 € 500 € 650 € 650 € 650 €

ACTIVE / e-ACTIVE Notranjost iz tkanine Pneuma 3D A5FX S • /• o / o o / - o / o o / o o / o o / o

ACTIVE PACK / e-ACTIVE PACK Notranjost iz tkanine Pneuma 3D A5FX S • /• o / o o / - o / o o / o o / o o / o

ALLURE PACK / e-ALLURE PACK
Notranjost iz kombinacije tkanina in umetno usnje 
TEP - COSY

A6FX S • /• o / o o / - o / o o / o o / o o / o

Notranjost iz kombinacije umetno usnje TEP / 
Tkanina CAPY

A7FX S • /• o / o o / - o / o o / o o / o o / o

Notranjost v kombinacije alkantare in umetnega 
usnja TEP

D7FX 1.500 € o / o o / o o / - o / o o / o o / o o / o

NOTRANJOST
NIVO 

OPREMLJENOSTI

Posebne barveKovinske barve

GT / e-GT

N9M6 - BELA NACRE

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA
TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE

VHM5 - RDEČA ELIXIR SMM6 - MODRA VERTIGO

9VM0 - ČRNA PERLA NERA2SM0 - ORANŽNA FUSION VLM0 - SIVA PLATINUM F4M0 - SIVA ARTENSE



A6FX - Notranjost iz kombinacije tkanina / umetno usnje
serijsko na Allure Pack

D7FX - Notranjost alkantara / umetno usnje
opcija na GT

A7FX - Notranjost iz kombinacije tkanina / umetno usnje
serijsko na GT

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE

A5FX - Notranjost iz tkanine Pneuma 3D
serijsko na Active

A5FX - Notranjost iz tkanine Pneuma 3D
serijsko na Active Pack



A6FX - Notranjost iz kombinacije tkanina / umetno usnje
serijsko na e-Allure Pack

D7FX - Notranjost alkantara / umetno usnje
opcija na e-GT

A7FX - Notranjost iz kombinacije tkanina / umetno usnje
serijsko na e-GT

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE

A5FX - Notranjost iz tkanine Pneuma 3D
serijsko na e-Active

A5FX - Notranjost iz tkanine Pneuma 3D
serijsko na e-Active Pack



OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE

Serijsko na nivoju opreme 
ACTIVE / e-ACTIVE

ACTIVE PACK / e-ACTIVE PACK
16'' jeklena platišča z okrasnimi pokrovi ''NOLITA''

Opcija na nivoju opreme
GT / e-GT

18'' ALU platišča ''BUND''

Opcija na nivoju opreme 
GT / e-GT

18'' ALU platišča ''EVISSA''

Serijsko na nivoju opreme
ACTIVE PACK (z motorjem 1.2 PureTech 130)

16'' ALU platišča ''ELBORN''

Serijsko na nivoju opreme
ALLURE PACK / e-ALLURE PACK

GT / e-GT
17'' ALU platišča ''SALAMANCA''



Puretech 100 S&S
BVM6

Puretech 130 S&S
BVM6

Puretech 130 S&S
EAT8

SPLOŠNO Prostornina (cm3) 1.199 1.199 1.199

Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 74 (100) / 5500 96 (130) / 5500 96 (130) / 5500

Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 205 / 1750 230 / 1750 230 / 1750

Menjalnik
MB6

6-st. ročni
MB6

6-st. ročni
ATN8

8-st. samodejni

Pnevmatike

215/60 R16
215/65 R16
215/60 R17
215/55 R18

215/60 R16
215/65 R16
215/60 R17
215/55 R18

215/60 R16
215/65 R16
215/60 R17
215/55 R18

PORABA GORIVA IN Kombinirana poraba (l/100 km) 5,3 - 6,0 5,3 - 6,2 5,8 - 6,5

EMISIJE Emisije CO2 (g/km) 121 - 137 120 - 140 132 - 148

WLTP Prostornina posode za gorivo (l)

MERE Skupna dolžina (m)

Širina karoserije v predelu kljuk / zložena / razprta zunanja ogledala (m)

Višina vozila, pripravljenega za vožnjo (s polnimi posodami tekočin) (m)

Medosna razdalja (m)

Previs spredaj / previs zadaj (m)

PRTLJAŽNI PROSTOR Najmanjša prostornina prtljažnika (v litrih)

Največja prostornina prtljažnika (v litrih)

MASA (kg) Masa vozila (kg) 1.324 1.328 1.345

AERODINAMIKA Površina zračnega upora SCx (m²) 0,750 0,750 0,750

Euro 6.4

Podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki na homologacijskem kartončku dotičnega vozila.

44

434

1.467

*Prikazani podatki (kombinirane vrednosti) o porabi goriva in emisij osnaževal znanjega zraka CO2 so določeni v skladu z novim globalno usklajenim preskusnem postopku za lahka vozila Worldwide harmonized Light vehicle Test 
Procedure WLTP - Uredba EU 2017/948. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEDC). Najnovejši globalno usklajeni poskusni postopek za homologacijo vozil WLTP omogoča dostop 

do bolj natančnih podatkov, saj upošteva specifikacije vsakega posameznega vozila vključno z vso opcijsko opremo, ki lahko občutno vpliva na porabo goriva in emisije CO2. Vrednosti ne upoštevajo zlasti uporabe in pogojev 
vožnje, opreme ali možnosti in se lahko razlikujejo glede na obliko pnevmatik. Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili povezanih davkov in dajatev, ki se (med drugim) določajo na 

podlagi emisij CO2, saj so za odmero le-teh lahko predpisani tudi drugi standardi.

4,300

1,770 / 1,815 / 1,987

1,530 - 1,550

2,605

0,870 / 0,825

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA
TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE



DIZELSKI MOTOR

SPLOŠNO Prostornina (cm3)

Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 

Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 

Menjalnik

Pnevmatike

PORABA GORIVA IN Kombinirana poraba (l/100 km)

EMISIJE Emisije CO2 (g/km)
WLTP Prostornina posode za gorivo (l)

MERE Skupna dolžina (m)
Širina karoserije v predelu kljuk / zložena / razprta zunanja ogledala (m)
Višina vozila, pripravljenega za vožnjo (s polnimi posodami tekočin) (m)
Medosna razdalja (m)
Previs spredaj / previs zadaj (m)

PRTLJAŽNI PROSTOR Najmanjša prostornina prtljažnika (v litrih)
Največja prostornina prtljažnika (v litrih)

MASA (kg) Masa vozila (kg)

AERODINAMIKA Površina zračnega upora SCx (m²)

119 - 134

1.341

0,750

*Prikazani podatki (kombinirane vrednosti) o porabi goriva in emisij osnaževal znanjega zraka CO2 so določeni v skladu z novim globalno usklajenim preskusnem postopku za lahka vozila Worldwide harmonized Light vehicle Test 
Procedure WLTP - Uredba EU 2017/948. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEDC). Najnovejši globalno usklajeni poskusni postopek za homologacijo vozil WLTP omogoča dostop do 
bolj natančnih podatkov, saj upošteva specifikacije vsakega posameznega vozila vključno z vso opcijsko opremo, ki lahko občutno vpliva na porabo goriva in emisije CO2. Vrednosti ne upoštevajo zlasti uporabe in pogojev vožnje, 
opreme ali možnosti in se lahko razlikujejo glede na obliko pnevmatik. Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili povezanih davkov in dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi 
emisij CO2, saj so za odmero le-teh lahko predpisani tudi drugi standardi.

BlueHDi 130 S&S
EAT8

Euro 6.4

1.499

96 (130) / 3700

300 / 1750

ATN8
8-st. samodejni

215/60 R16
215/65 R16
215/60 R17
215/55 R18

4,5 - 5,1

Podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki na homologacijskem kartončku dotičnega vozila.

434
1.467

41

4,300
1,770 / 1,815 / 1,987

1,530 - 1,550
2,605

0,870 / 0,825

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA
TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE



SPLOŠNO Tehnologija električnega motorja

Največja moč v kW (ali KM) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 

Največji navor (Nm) / število vrtljajev motorja (vrt/min) 

Menjalnik

Pnevmatike

AVTONOMIJA IN KAPACITETA Avtonomija WLTP

AKUMULATORJA Kapaciteta akumulatorja

MERE Skupna dolžina (m)
Širina karoserije v predelu kljuk / zložena / razprta zunanja ogledala (m)
Višina vozila, pripravljenega za vožnjo (s polnimi posodami tekočin) (m)
Medosna razdalja (m)
Previs spredaj / previs zadaj (m)

PRTLJAŽNI PROSTOR Najmanjša prostornina prtljažnika (v litrih)

Največja prostornina prtljažnika (v litrih)

MASA (kg) Masa vozila (kg)

AERODINAMIKA Površina zračnega upora SCx (m²)

Podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki na homologacijskem kartončku dotičnega vozila.

*Prikazani podatki (kombinirane vrednosti) o porabi goriva in emisij osnaževal znanjega zraka CO2 so določeni v skladu z novim globalno usklajenim preskusnem postopku za lahka vozila Worldwide harmonized Light vehicle Test 
Procedure WLTP - Uredba EU 2017/948. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEDC). Najnovejši globalno usklajeni poskusni postopek za homologacijo vozil WLTP omogoča dostop do 
bolj natančnih podatkov, saj upošteva specifikacije vsakega posameznega vozila vključno z vso opcijsko opremo, ki lahko občutno vpliva na porabo goriva in emisije CO2. Vrednosti ne upoštevajo zlasti uporabe in pogojev vožnje, 
opreme ali možnosti in se lahko razlikujejo glede na obliko pnevmatik. Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili povezanih davkov in dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi 
emisij CO2, saj so za odmero le-teh lahko predpisani tudi drugi standardi.

ELEKTRIČNI MOTOR

e-2008 50 kWh 136

0,770

1.548

4,300

1,770 / 1,815 / 1,987

1,530 - 1,550

2,605

0,870 / 0,825

1467

434

345 km

50 kWh

Sinhroni s stalnim magnetom

100 (136) / 3.673 do 10.000

Z reduktorjem z eno samo prestavo

215/65 R16
215/60 R17
215/55 R18

260 / 300 pri 3.674

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE



OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA
TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE



VDA je kratica, ki stoji za Verband der Automobilindustrie, torej zveza avtomobilske industrije. Meritev prostornine z VDA metodo, se izvaja s kockami od 10 dl torej 
1l. Tako preprosto preštejejo koliko kock je možno zložiti v tovorni prostor in s tem določimo prostornino. FOCAL je Hi-Fi sistem, ki se ga naroči opcijsko. Zaradi 
nizkotonskega zvočnika v prtljažnem prostoru, je prostornina nekoliko manjša.

OPCIJE BARVE NOTRANJOSTI PLATIŠČA
TEHNIČNI 
PODATKI

NIVOJI 
OPREME CENIK DIMENZIJE VOLUMEN OPTIWAY FLEXCARE



ZA VAŠO BREZSKRBNOST

Slike naj služijo le za orientacijo, saj tisk ne more poustvariti dejanskih barv vozil in sedežnih prevlek.

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene redne cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Podrobne informacije o 
cenah in ponudbi, dobite pri pooblaščenih trgovcih Peugeot. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, 
tehničnih podatkih in cenah brez predhodnega obvestila.

Ko izberete vozilo peugeot , hkrati izberete tudi razvejano mrežo pooblaščenih prodajalcev, v kateri vam visoka stopnja profesionalnosti, zmogljivost opreme in 
kakovost storitev zagotavljajo kar največje zadovoljstvo.  Tako boste vedno prepričani, da ste se obrnili na strokovnjaka  za vozila Peugeot ki vam bo prisluhnil, 

razumel vaše zahteve in jih uspešno izpolnil. Kaj bi vas lažje prepričalo, da se odločite za dolgoročno sodelovanje?

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
prispevajo k poslabšanju  kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in 
PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Več informacij o porabi goriva je na voljo na strani s tehničnimi podatki. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete 
v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO2 zunanjega zraka, ki ga lahko pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani 
www.peugeot.si.

PEUGEOT ASSISTANCE
V primeru okvare vozila, prodanega v 
Sloveniji, ki se pripeti na področju 
Slovenije, Evropske Unije ali ene od 
naslednjih  držav: Švice, Bolgarije, 
Romunije, Makedonije, Monaka, Norveške, 
San Marina, Gibraltarja, Islandije, Izraela, 
Azorskih otokov, Madeire, Andore, 
Liechtensteina in Turčije, bodo uporabniki  
poleg storitev vleke in popravila, 
omenjenih  v garancijski pogodbi, lahko 
koristili tudi dodatno storitev prevoza in/ali 
prenočišča, pod pogojem, da pokličejo na 
brezplačno telefonsko  številko PEUGEOT  
ASSISTANCE 080-1-307 (na območju 
Slovenije) ali, če se nahajajo v tujini, na 
številko +386-1-2004-260, vsak dan, 24 ur 
na dan.

PEUGEOT STORITVE FLEXCARE
Produkt 5 let jamstva vključuje brezplačno 5-LETNO 
JAMSTVO (2 leti pogodbene garancije in 3 leta 
jamstva) oziroma do 100.000 prevoženih kilometrov 
(kar nastopi prej).

GARANCIJA PEUGEOT(I)
Pri Peugeotu je kakovost tudi stanje duha: 
prednosti v mreži njegovih prodajalcev in 
serviserjev,  splošna – pogodbena dvoletna 
garancija, 2-letna garancija na barvo in 12-letna
garancija proti prerjavenju karoserije(I).

PEUGEOT  INTERNET
Poiščite Peugeot spletno stran na internetu, 
vtipkajte naslov: 
http://www.peugeot.si
Mednarodna spletna stran je dostopna tudi 
neposredno: http://www.peugeot.com

BUTIK PEUGEOT
Celovita ponudba dodatne opreme in originalne 
opreme Peugeot , ki je zasnovana  posebej za 
vaše vozilo. Oglejte si tudi katalog, v katerem so 
predstavljeni Peugeotovi izdelki in dodatna 
oprema z znakom Peugeot in jih izberite zase…ali 
za darilo. Izbor originalnih  nadomestnih delov 
Peugeot . Kakovost , varnost in zanesljivost je 
zajamčena, saj je zaradi vaše varnosti vsak 
originalni peugeotov  nadomestni del testiran in 
strogo preverjen. Nadomestni deli in delo, ki je bilo 
opravljeno  v servisni mreži Peugeot, imajo 
enoletno jamstvo.


