
Peugeot 2008 GT Electric

Värv Oranž Fusion (M02S)

Polster Kahetooniline poolnahksisu, hele alcantara keskel, tume nahk äärtes GREVAL (saadaval ainult
elekrimootoriga versioonidele) (2AFX)

Tehnilised andmed
175Elektrienergia kulu (Wh/km)

322Sõiduulatus elektri jõul (km)

4300Pikkus (mm)

1770Laius (mm)

1550Kõrgus (mm)

2605Teljevahe (mm)

1623Sõiduvalmis auto mass (kg)

1662Tühimass koos juhiga  (kg)

2030Täismass (kg)

/Piduriteta haagise mass (kg)

/Piduritega haagise mass  (kg)

Standardvarustus

VR3UKZKXZLJ934595VIN kood 

SUVKeretüüp 

Automaat Käigukast 

ElekterKütuseliik 

/Töömaht (cm³)

100Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW)

150Tippkiirus (km/h)

/NEDC kütusekulu - linn (l/100km)

/NEDC kütusekulu - maanteel (l/100km)

/NEDC kütusekulu - keskmine (l/100km)

/NEDC CO2 heitkogused (g/km)

Ohutus ja turvalisus Audio ja kommunikatsioon
6 kõlarit

Piltidel on illustreeriv tähendus



Lisavarustus

40500.00Auto maksumus standardvarustuses EUR

M02S Oranž Fusion

2AFX Kahetooniline poolnahksisu, hele alcantara keskel, tume nahk äärtes GREVAL (saadaval
ainult elekrimootoriga versioonidele)

E301 Juhtmevaba telefoni laadimine

LW02 Soojendusega esiklaas, esiklaasi alaosa ja juhipoolne äär

NF16 Tagumised külgmised turvapadjad 

TC07 Elektriline klaasist katuseluuk

Lisakaubad ja -teenused

Pidurite blokeerimisvastane süsteem (ABS), avarii-
pidurdusabi süsteem (EBA), elektrooniline
pidurdusjõu kontroll (EBD), veojõukontroll (ASR)

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP)

Drive Assist Pakett (ainult automaatkäigukastiga
versioonidele): adaptiivne püsikiirushoidja
peatumisfunktsiooniga (ACC Stop and Go),
täiustatud hädapidurdussüsteem koos jalgratturite
ja jalakäijate jälgimisega (AEBS3), sõidurajal
paiknemise assistent (LPA). 

Passiivne pimenurga jälgimissüsteem

Esimesed ja tagumised parkimisandurid,
tagurduskaamera VISIOPARK 1

Juhi ja kaasreisija eesmised turvapadjad,
külgturvapadjad ees ja taga

Kaudne rehvirõhu monitooringu süsteem

Elektriline seisupidur

Mugavus
Võtmevaba sissepääs ja käivitus

Võtmevaba sissepääs ja käivitus

Elektriliselt kokkuklapitavad soojendusega
küljepeeglid integreeritud LED suunatuledega

Ühepuutejuhtimisega ja sulgumistakistusega
elektrilised aknatõstukid ees ja taga

Esiistmete soojendus

Raamita tahavaatepeegel (isetumenev).

Automaatne kliimaseade

Audio ja kommunikatsioon
3D digitaalne näidikutepaneel

NAC B4: navigatsiooniseade, DAB raadio, 10''
puutetundlik ekraan, 4 x USB pesa, Android Auto,
Apple Carplay, Bluetooth

Eksterjöör
Tumedaks toonitud tagumised aknaklaasid

LED päevasõidutuled

Kurvitule funktsiooniga esimesed udutuled 

Täis LED automaatsed projektor tüüpi esituled,
kaugtulede automaatlülitus  (High Beam Assist),
automaatsed klaasipuhastid

Katuse pikireelingud

"Black diamond" katus

Interjöör
Juhiistme kõrguse reguleerimine

Kõrvalistuja istme kõrguse reguleerimine, keskmine
käetugi

LED miljöövalgustus salongis (armatuurlaual ja
esiustel)

Kaheastmeline pagasiruumi põrand

Multifunktsionaalne täisnahkrool

Muu varustus
Sobivus 11 kW kolmefaasilise laadijaga,
standardvarustuses 1,8 kW 230 V laadija (ainult
elektrimootoriga versioonidel)

Rehvid ja veljed
18'' valuveljed STORM + rehviparanduskomplekt,
rehvimõõt 215/55 R18


