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3008 SUV
bpm (3) btw prijs excl

benzine
benzine

Motor kw label CO2

Active Avantage PureTech 130 S&S EAT8 96 C 151 35.760,- 34.950,- 6.278,- 4.976,- 23.696,-
Allure Avantage PureTech 130 S&S 96 C 146 33.212,- 32.402,- 5.658,- 4.642,- 22.102,-
Allure Avantage PureTech 130 S&S EAT8 96 C 152 37.084,- 36.274,- 6.402,- 5.184,- 24.688,-
Crossway Avantage PureTech 130 S&S 96 B 145 35.388,- 34.578,- 5.534,- 5.041,- 24.003,-
Crossway Avantage PureTech 130 S&S EAT8 96 C 150 39.136,- 38.326,- 6.154,- 5.584,- 26.588,-
GT-line Avantage PureTech 130 S&S 96 C 147 35.336,- 34.526,- 5.782,- 4.989,- 23.755,-
GT-line Avantage PureTech 130 S&S EAT8 96 C 152 39.084,- 38.274,- 6.402,- 5.532,- 26.340,-

EAT8 = Efficient Automatic Transmission 8 (8-traps automatische transmissie).

(3) Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-emissie van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor de te betalen BPM. 

De Avantage series zijn uitsluitend uit voorraad beschikbaar. De exacte consumentenprijs en BPM bedrag per auto zijn bekend bij
uw dealer.

consumentenp
rijs (1)

fiscale             
waarde (2)

(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.



Opties Avantage series

incl. BTW

excl. BTW en BPM

Active 
Avantage

Allure 
Avantage

GT-line 
Avantage

Metaallak 0MM0 800,- 800,- 800,-
661,- 661,- 661,-

Speciale metaallak 0MM6 950,-
Blanc Nacré. 785,-
Keyless Entry & Start YD04 500,-
Standaard bij MO02. 413,-
Handsfree achterklepbediening MO02 1.000,- 1.000,-
Incl. Keyless Entry & Start. 826,- 826,-
Pack Safety Plus ZV20 500,-

413,-

Pack Drive Assist ZV17 500,-
413,-

Pack Safety Plus & Pack Drive Assist ZV17 1.000,-
826,-

Full LED-koplampen ZE17 850,-
702,-

Achterste zijruiten extra getint VD09 200,-
165,-

Aluminium dakrails KK02 250,- 250,- 250,-
207,- 207,- 207,-

Panoramisch schuif/kanteldak OK02 1.550,- 1.550,-
Incl. aluminium dakrails. 1.281,- 1.281,-
Comfortstoelen met elektrische verstelling WABD 800,-

661,-

Peugeot Connect 3D NAV incl DAB+ WLW6 900,- 900,-
744,- 744,-

HiFi Premium FOCAL® UN02 650,-
537,-

Pack City 1 WY17 600,-
Parkeerhulp voor en achteruitrijcamera 180° Visiopark 1, Mirror Screen 496,-
Pack City 1 WY17 250,- 250,-
Parkeerhulp voor en achteruitrijcamera 180° Visiopark 1 207,- 207,-
Pack Executive J3EH 890,-
Peugeot Connect Nav en elektrisch inklapbare buitenspiegels 736,-
Carrosserieafwerking Black Diamond JD20 400,-
Niet mogelijk i.c.m. carrosseriekleur Noir Perla Nera 331,-

S

Active Safety Brake, Distance alert en Active cruisecontrol met STOP-functie.

Met automatische hoogteregeling, LED-mistlampen met actieve bochtverlichting en LED-richtingaanwijzers met 'dynamic scrolling'. 
Incl. GT Line-front op Allure.

S

S

SS

Active Safety Brake, Distance alert, Grootlichtassistent, Vermoeidheidsherkenning,Active Lane Departure Warning, 
Dodehoekbewaking.

Bestuurdersstoel met AGR-kwalificatie 8-voudig elektrisch verstelbaar en 2 geheugenstanden, passagiersstoel met elektrisch 
verstelbare hellingshoek van de zitting, beide voorstoelen verwarmbaar, 
4-voudige elektrische lendensteunverstelling, neus van de zitting handmatig uitschuifbaar.



audio en telematica
Peugeot Connect 3D Nav  
Peugeot Navigatiesysteem NAC B3:
- 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.

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 Gevarenzones toevoegen aan de PEUGEOT Connected Services voor een periode van 1 jaar à € 99 of 3 jaar à € 199.
Deze dienst verstrekt via visuele en geluidssignalen realtime informatie over gevaarlijke en ongevalgevoelige zones als ook vaste en 
mobiele snelheidscontroles.

Apple CarPlay TM

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 2 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



Speciale serie

Tijdelijk beschikbaar: 3008 SUV Crossway

De Crossway is gebaseerd op het uitrustingsniveau Allure en heeft als extra uitrusting:

- Advanced Grip Control
- 18" lichtmetalen velgen 'Los Angeles' incl. plaatsbesparend reservewiel
- Carrosserieafwerking Black Diamond
- Badges Crossway
- Verchroomde buitenspiegels
- Aluminium dakrails
- Aluminium pedalen
- RVS instaplijsten op de dorpels van de voorportieren
- Exclusieve Crossway bekleding uit kunstleder met alcantara
- Mattenset Crossway
- Peugeot Connect 3D NAV incl DAB+
- Pack City 1: Parkeerhulp voor en achteruitrijcamera 180° Visiopark 1

Voor deze extra uitrusting betaalt u € 2.300,- extra t.o.v. de Allure. Uw voordeel op de 3008 Crossway is € 1.160,-

Houd de perfecte controle over uw auto dankzij de 
Advanced Grip Control op de 3008 Crossway. Met de 
draaiknop op de middenconsole kunt u gemakkelijk de 
stand kiezen die het beste past bij de ondergrond: 
sneeuw, modder of zand. Op steile hellingen zorgt de 
inventieve Hill Assist Descent Control ervoor dat de 
wagensnelheid automatisch wordt geregeld, 
afhankelijk van de hellingshoek. Met dit systeem daalt 
de auto geleidelijk de helling af zonder dat u het gas- 
of rempedaal hoeft in te trappen.



Overzicht van de standaarduitrusting

De Peugeot 3008 Active Avantage is standaard uitgerust met:

VEILIGHEID INTERIEURDESIGN
Peugeot Connect SOS: Pechhulp met voertuiglokalisering. Toggle Switches ('piano'-toetsen voor het bedienen van diverse functies).
Halogeen mistlampen met verchroomde afwerking. Stuur met nerfleder bekleed.
Adaptieve front-airbags (passagiersairbag uitschakelbaar), zij-airbags voor, Verchroomde sierlijsten (op dashboard, deurpanelen en middenconsole).

window-airbags voor en achter. Decoratiedelen in Carbon-look (op dashboard en deurpanelen).
Rijtijdwaarschuwing. Pauzeadvies na 2 uur onafgebroken rijden. Stuur met leder bekleed.

In hoogte verstelbare veiligheidsgordels voorin met gordelspanners 
en spankrachtbegrenzers. COMFORT
3 veiligheidsgordels achterin met gordelspanners en Climate Control met links/rechts gescheiden regeling en 
spankrachtbegrenzers op de buitenste zitplaatsen. uitstroomopeningen voor de achterpassagiers.
ESP elektronisch stabiliteits programma en ASR elektronische anti-slip LED interieurverlichting:  plafonnière, opbergvakken en kofferruimte.
regeling. Pack Visibilité: automatisch inschakelende verlichting, regensensor, 
Bandenspanningscontrolesysteem. Follow Me Home-verlichting en automatisch dimmende binnenspiegel.
Isofix bevestigingspunten op de passagiersstoel en de buitenste 2 leeslampjes achterin.
zitplaatsen van de achterbank. Middenarmsteun tussen de voorstoelen met verlicht en gekoeld opbergvak.

Elektrische parkeerrem met Hill Start Assist. Airconditioning met uitstroomopeningen voor de achterpassagiers.

Opschakelindicator. Bekleed en verlicht dashboardkastje.

Bandenreparatieset: 12V compressor met geïntegreerde manometer, Centrale vergrendeling (met 2 afstandsbedieningen).

fles met sealvloeistof met geïntegreerde slang. Centrale console met 2 bekerhouders.

Koplampen met geïntegreerde LED-dagrijverlichting in de koplampunit. Stuur elektrisch bekrachtigd en in hoogte en diepte verstelbaar.

Elektrisch bedienbare achterportierruiten met kinderbeveiliging. Ruitenwissers met "Magic Wash" sproeisysteem.

ABS antiblokkeersysteem met EBFD elektronische remkrachtverdeling Achterruitenwisser, wordt geactiveerd bij inschakelen van de achteruitversnelling.

en EBA noodremassistentie. New Peugeot i-Cockpit®: configureerbaar digitaal head-up 
Automatische vergrendeling van de portieren en achterklep boven 10 km/u. instrumentenpaneel, 8" capacitief touchscreen (vanaf niveau Active) en 
Snelheidsadviesfunctie: herkent verkeersborden met een snelheidsbeperking. compact multifuctioneel stuurwiel.
en gebruikt dit als adviessnelheid. Elektrisch bediende zijruiten voor en achter met 'One-touch' bediening 
Cruisecontrol met instelbare snelheidsbegrenzer. en inklembeveiliging.

Verwarmbare achterruit met geïntegreerde antenne.
RIJHULPSYSTEMEN Plafonnière vóór en achter, met 2 leeslampjes voorin. 
Lane departure warning. Bagageruimtevloer op 2 hoogtes te plaatsen.

Opbergzakken aan de achterzijde van de voorstoelen.
PARKEERHULPSYSTEMEN 4 handgrepen in de dakstijl (met kapstokhaakjes achterin).
Parkeerhulp achter. Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels.

WIELEN STOELEN EN BEKLEDING
17" lichtmetalen velgen 'Chicago'. Stof MECO Mistral zwart.

1/3 – 2/3 neerklapbare achterbank ('Magic Flat' modulariteit, op afstand 
EXTERIEURDESIGN te bedienen vanuit de kofferruimte) met middenarmsteun en skiluik.
Verchroomde sierlijst op de voorschermen. In hoogte verstelbare bestuurdersstoel.
Achterbumper met verchroomde sierlijst. In hoogte verstelbare passagiersstoel.
Buitenspiegels in kleur van de carrosserie.
Grille met chroomrand en verticale verchroomde facetten. MULTIMEDIA
RVS dakbogen. Touchscreen.
Zwarte kunststof wielkastranden. USB-aansluiting (in de middenconsole).

12V aansluiting (in de middenconsole, op de achterzijde van de 
middenconsole en in de bagageruimte).
Radio met 6 speakers, MP3 compatibiliteit, Bluetooth connectiviteit 
(audio streaming, handsfree telefoonverbinding), bediening op 
het stuur.



De Allure Avantage beschikt daarnaast over:

PARKEERHULPSYSTEMEN COMFORT
Parkeerhulp voor. Verlichte make-up spiegeltjes.

Ambianceverlichting: ambiance LED in de plafonnier vóór, LED verlichting 
WIELEN van de voetenruimte vóór, Blauwe LED-strip op de centrale console 

19" lichtmetalen velgen 'Washington' met Michelin 'Slimline' banden. en deurpanelen, Blauwe LED-omranding van de bekerhouders.
Elektrisch inklapbare buitenspiegels met LED instapverlichting.

EXTERIEURDESIGN Extra getinte achterste zijruiten en achterruit.
RVS sierlijst op de beschermlijsten aan de onderzijde van de portieren.
Skidplate onder de voorbumper in grijze metaallak. STOELEN EN BEKLEDING

Stof/kunstleder PEDIMONTE Mistral zwart of Stof/kunstleder EVRON
INTERIEURDESIGN Guerande lichtgrijs.
Decoratiedelen in stof 'Brumeo' (op dashboard en deurpanelen). Lendesteunverstelling op bestuurdersstoel.

Passagiersstoel met neerklapbare rugleuning.

MULTIMEDIA
Mirror Screen functie (Apple CarplayTM / Android Auto / MirrorLink®).

De GT-line Avantage beschikt daarnaast over:

VEILIGHEID INTERIEURDESIGN
Koplampen 'Peugeot Full LED Technology': Full LED-koplampen met Beklede opbergvakken in de voorportieren.
automatische hoogteregeling, LED-mistlampen met actieve Zwarte hemelbekleding.
bochtverlichting, LED-richtingaanwijzers met 'dynamic scrolling'. Dashboard afgewerkt met stiknaad.

Matten voor en achter.
RIJHULPSYSTEMEN Stuur met geperforeerd leder met chromen inserts en GT-line logo.
Pack Safety Plus: Active Safety Brake, Distance alert, Grootlichtassistent, 
Vermoeidheidsherkenning, Active Lane Departure Warning, COMFORT
Dodehoekbewaking. Driver Sport Pack: versterkt en sportiever motorgeluid, snellere respons

 van het gaspedaal, sportievere besturing, sportstand van de automatische 
EXTERIEURDESIGN versnellingsbak, mogelijkheid om voertuigparameters zichtbaar te maken in 
Buitenspiegels in glanzend zwart Noir Perla Nera. het digitale head-up instrumentenpaneel.
Grille met glanzend/satijn chroomrand en verchroomd horizontaal 
blokpatroon en zwarte letters PEUGEOT. STOELEN EN BEKLEDING
Verchroomde uitlaatsierstukken. Stof/kunstleder IMILA Mistral zwart.
RVS raamlijsten.
Carrosserieafwerking Black Diamond (dak in Noir Perla Nera).

Overzicht van de standaarduitrusting (vervolg)



brandstofverbruik en CO2-uitstoot

3008 SUV

benzine
Motor

Active Avantage PureTech 130 S&S EAT8 151 6.7 8.2 6.5 5.7 7.0
Allure Avantage PureTech 130 S&S 146 6.4 7.4 6.1 5.6 7.0
Allure Avantage PureTech 130 S&S EAT8 152 6.7 8.2 6.6 5.7 7.1
Crossway Avantage PureTech 130 S&S 145 6.4 7.4 6.1 5.6 6.8
Crossway Avantage PureTech 130 S&S EAT8 150 6.6 8.2 6.6 5.6 6.9
GT-line Avantage PureTech 130 S&S 147 6.5 7.4 6.1 5.7 7.0
GT-line Avantage PureTech 130 S&S EAT8 152 6.7 8.2 6.6 5.7 7.1

EAT8 = Efficient Automatic Transmission 8 (8-traps automatische transmissie).

De vermelde WLTP waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek.

Elke optie of combinatie van opties kan het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden.

De Avantage series zijn uitsluitend uit voorraad beschikbaar. De exacte consumentenprijs en BPM bedrag per auto zijn bekend bij uw dealer.

Verbruik snelweg 
(WLTP Extra high 

l/100 km)

Gemiddelde 
CO2 emissie 
WLTP (g/km)

Gemiddeld 
verbruik WLTP 

(l/100km)

Verbruik stad 
(WLTP Low 
l/100 km)

Verbruik 
buitenwijk 

(WLTP Middle 
l/100 km)

Verbruik 
buitenweg 

(WLTP High 
l/100 km)



technische gegevens 3008 benzinemotoren PureTech 130 S&S PureTech 130 S&S                       
EAT8

MOTOR

Cilinderinhoud (in cm3) 1199 1199
Aantal cilinders 3 3
Aantal kleppen per cilinder 4 4
Max. vermogen norm CEE kw(DIN pk)/omw 96 (130)5500 96 (130)5500
Max. koppel/omw norm CEE Nm 230/1750 230/1750
Stop & Start Ja Ja
Emissienorm Euro 6d-ISC Euro 6d-ISC

Injectiesysteem Direct Direct

Service interval
25.000 km

of 1 jaar
25.000 km

of 1 jaar

TRANSMISSIE
Type Handgeschakeld Automaat
Aantal versnellingen 6 8

Stuurinrichting
Diameter draaicirkel (tussen trottoirs in m) 10,7 10,7

Inhouden
Brandstoftank in liters 53 53
Bagageruimte/met neergeklapte achterbank, 919/1861 919/1861

 volgens VDA-norm in dm3

GEWICHTEN
Leeggewicht (kg) 1295 1295
Totaal toegestaan belast gewicht (kg) 1920 1950
Max. aanhangergewicht geremd (kg) 1400 1150
Max. aanhangergewicht ongeremd (kg) 690 670
Max. kogeldruk (kg) 80 80
Max. toegestaan treingewicht (kg) 3320 3100

PRESTATIES *
Topsnelheid (km/u) 188 188
Acceleratietijd (in sec) - van 0-100 km/u 9,5 9,5
1.000 m staande start (s) 30,9 31,2
80 tot 120 km/u in de één na hoogste versnelling (s) 9,0
80 tot 120 km/u in de hoogste versnelling (s) 12,8
Banden

215/65 R17 89H 215/65 R17 89H
225/55 R18 89H 225/55 R18 89H
205/55 R19 89H 205/55 R19 89H

6,8

Gemonteerde bandenmaat



lijntekening



AFMETINGEN & VOLUMES

Buitenmaten
Lengte (mm) 4447
Breedte (mm) 1841
Hoogte zonder / met dakrails (mm) 1620 / 1624
Wielbasis (mm) 2675
Voor- / achter-overhang (mm) 923 / 849
Voor- / achter-spoorbreedte (mm) 1593 / 1601
Aanrijhoek / afloophoek (graden) 20 / 29
Bodemvrijheid (mm) 219
Draaicirkel tussen trottoirs (m) 10,67
Buitenmaten voor parkeren
Lengte incl trekhaak (mm) 4566
Lengte met geopende kofferklep (mm) 4717
Breedte met portieren open (mm) 3617 / 3402
Breedte met spiegels uitgeklapt / ingeklapt (mm) 2098 / 1906
Hoogte met geopende motorkap (mm) 1945
Hoogte met geopende achterklep (mm) 2060
Binnenmaten
Aantal zitplaatsen 5
Breedte op ellebooghoogte voor / achter (mm) 1493 / 1484
Breedte op schouderhoogte voor / achter (mm) 1451 / 1422
Hoofdruimte voor / achter (mm) (1) 915 / 912 (847 / 843)
Max. afstand rugleuning bestuurdersstoel tot pedalen (mm) 816
Afstand rugleuning voorstoel tot rugleuning achterbank (mm) 889
Bagageruimte
Lengte met rugleuning omhoog / omlaag (mm) 919 / 1861
Maximale laadlengte (mm) 3005
Breedte tussen de wielkasten (mm) 1053
Hoogte onder de hoedenplank / tot aan plafond (mm) (2) (1)  609 / 974 (871)
Afmetingen van de opening, hoogte / breedte (mm) 821 / 998
Minimale inhoud (onder hoedenplank) (dm3 VDA 210) (3) 520
Maximale inhoud (tot aan plafond) (dm3 VDA 214) (3) 1482
Totaalvolume van alle opbergvakken in het interieur (liters) 32
Tankinhoud (liters) 53

(1) Waarde tussen haakjes : met panoramisch schuif/kanteldak. 
(2) Met de kofferbakbodem in de laagste positie
(3) Gemeten volgens de VDA-methode met gebruikmaking van parallellepipedumvormige elementen van 200x100x50 mm



Specificatie inbegrepen kosten

btw prijs excl

Adviestarief kosten rijklaar benzine/diesel 125,64 598,26

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: btw prijs excl

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

Tenaamstelling 0,73 9,67

btw prijs excl

Recyclingsbijdrage 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 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.

btw prijs excl

Totaal additionele kosten 132,44 677,56

Optioneel

btw prijs excl

Waxoyl behandeling 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.

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.

1 juli t/m 31 december 2020

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

vrijgesteld 0,- CO2-uitstoot van 121 g heeft de volgende variabele BPM.

vast tarief 366,- vast tarief 366,-

schijf 1 1,- 90 gram à € 1 in schijf 1: 90,-

schijf 2 57,- 26 gram à € 57 in schijf 2: 1.482,-

schijf 3 124,- 5 gram à € 124 in schijf 3: 620,-

schijf 4 204,- variabele dieseltoeslag 41g x € 78,82 : 3.231,-

schijf 5 408,- totaal BPM-bedrag 5.789,-

Motorrijtuigenbelasting

Voor verdere informatie over de motorrijtuigenbelasting verwijzen wij u naar de internetsite www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/motorrijtuigenbelasting

prijs incl. btw

10,40

prijs incl. btw

35,00

prijs incl. btw

810,00

prijs incl. btw

723,90

prijs incl. btw

40,70

249,00

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. 

Benzine en Diesel

0

≥1

1 t/m 90

91 t/m 116

117 t/m 162

163 t/m 180

≥181

Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-emissie van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor de te betalen BPM. De Avantage series zijn uitsluitend uit voorraad beschikbaar. De exacte 
consumentenprijs en BPM bedrag per auto zijn bekend bij uw dealer.



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 de 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).                                                                                                                                         


