
Tekniske specifikationer
Motortype Type 1.6 Benzin

Cylindervolume 1.598 cm3

Max. drejningsmoment Nm ved omdr./min. 520 Nm v/3.000

Emissionsniveau Euro 6

Batteri & el-motorer Batteri Type Lithium Ion

Kapacitet 13,2 kWh

Trækkende hjul 4 x 4

Opladningstid (målt af PSA Group) Normal med 230v stik ca. 10 timer

Med 3,7 kW ladeboks (maks. i DK) ca. 4 timer

El- rækkevidde Kombineret (WLTP) 63 km/opladning

Tophastighed ved El-kørsel 135 km/t

Tophastighed 240 km/t

Vægte & bagagevolumen Maks. anhængervægt (m. bremser) 1.250 kg
Bagagerumsvolumen (m. nedfældet bagsæde) 1.670 liter

Standardudstyr GT
• 19” aluminiumsfælge “Washington”
• Open & Go, nøglefri adgang
• 8" kapacitiv touchskærm i farver
• Navigation 3D med TomTom europakort og 

Mirrorscreen
• P-sensor, bag
• P-sensor, for
• Bakkamera (180 grader)
• Visi Pack (Regn- og lyssensor og aut. nedblænding af 

bakspejl
• Varme i forsæder
• El-sidespejle, sammenklappelige og LED
• Sidespejl, sort lakerede
• Alcantara/kunstlæder indtræk
• Mørktonede ruder, bag
• Tag, diamantsort

Standardudstyr GT 
• Aut. klimaanlæg, 2-zoner 
• Adaptiv fartpilot 
• FULL LED forlygter
• LED tågeforlygter med drejefunktion
•  LED baglygter
• LED blinklys for, dynamisk
• Rørhaler bag, krom
• Bagkofanger med krom
• Kromlister under sideruderne 
• Kromlister nederst på døren 
• Aktiv vejbaneassistent 
• Automatisk fjernlys
• Skiltegenkendelse
• Aktiv blindspot assist
• Tagræling, aluminium

Ekstraudstyr kan tilvælges 
• Metallak kr.   9.000,-
• Hvid Nacré/Rød Ultimate kr. 12.500,-
• Nappa læder kr. 35.000,-
• Panoramasoltog kr. 22.000,-
• AGR certificeret forsæder kr. 21.000,-
• FOCAL Hi-Fi system kr. 17.000,- 
• Elektrisk bagklap kr.   9.000,-
• Trådløs opladning af mobil kr.   4.500,-
• DAB+ radio kr.   3.000,-

PEUGEOT 3008 HYBRID

Beskatningsgrundlaget er baseret på oprettelse af en erhvervsleasingaftale hos et af de godkendte leasingselskaber, og det er inkl. leveringsomkostninger, men eksl. ejerafgift, 
miljøtillæg og brændstofforbrug. Specifikationer gælder udelukkende på firmabiler. Bilen er vist med ekstraudstyr. Peugeot forholder sig retten til - uden forudgående varsel - at 
ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl, afgiftsændringer og leverandøren er uden 
forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr. Opgivne ekstraudstyrspriser er inkl. moms og afgift.

Model HK Forbrug, km/l CO2 g/km Halvårlig ejerafgift, kr. Beskatningsgrundlag, kr.*
3008 GT Hybrid4 300 EAT8 300 76,9 29 330 379.990
*Beskatningsgrundlaget er før genberegning




