
Peugeot 208 Allure Pack Electric

Värv Punane Elixir (M5VH)

Polster Tume tekstiilsisu, hall/must siniste õmblustega MODENE CHINE (A6FX)

Tehnilised andmed
/NEDC kütusekulu -  kombineeritud (l/100km)

/NEDC CO2 heitkogused (g/km)

/NEDC CO2  kombineeritud heitkogused (g/km)

164Elektrienergia kulu (Wh/km)

339Sõiduulatus elektri jõul (km)

4055Pikkus (mm)

1745Laius (mm)

1435Kõrgus (mm)

2540Teljevahe (mm)

1530Sõiduvalmis auto mass (kg)

1558Tühimass koos juhiga  (kg)

1910Täismass (kg)

/Piduriteta haagise mass (kg)

/Piduritega haagise mass  (kg)

50Veoaku (kWh)

VR3UHZKXZMT011145VIN kood 

LuukpäraKeretüüp 

AutomaatKäigukast 

ElekterKütuseliik 

/Töömaht (cm³)

100ICE Võimsus (kW/hj)

100Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW)

100Võimsus (kW/hj)

260-300Pöördemoment  (Nm / RPM )

8.1Kiirendus (0-100 km/h s)

150Tippkiirus (km/h)

14,7Elektrikulu (EC/AC kombineeritud) (kWh/100km)

/NEDC kütusekulu - linn (l/100km)

/NEDC kütusekulu - maanteel (l/100km)

/NEDC kütusekulu - keskmine (l/100km)

Piltidel on illustreeriv tähendus



Standardvarustus

Lisavarustus

33700.00Auto maksumus standardvarustuses EUR

M5VH Punane Elixir

A6FX Tume tekstiilsisu, hall/must siniste õmblustega MODENE CHINE

E301 Juhtmevaba telefoni laadimine

NA01 Esiistmete soojendus

YD07 Võtmevaba sissepääs ja käivitus

Lisakaubad ja -teenused

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

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP)

Püsikiirushoidja ja kiiruse piiraja, täiustatud
liiklusmärkide tuvastus (ETSR), avariihoiatussüsteem
(FCW), hädapidurdussüsteem (AEBS2), aktiivne
reahoidmisabi (LKA), juhi tähelepanu
jälgimissüsteem DAA3 (jälgib juhi sõidustiili ja annab
ohu korral hoiatussignaali).

Tagumised parkimisandurid + tagurduskaamera
VISIOPARK 1

6 turvapatja: esimesed turvapadjad juhile ja
kõrvalistujale, külgmised turvapadjad ees,
turvakardinad ees ja taga. Kõrvalistuja väljalülitatav
turvapadi

Kaudne rehvirõhu monitooringu süsteem

ISOFIX kinnitused tagaistmetel (2tk)

Elektriline seisupidur

Mugavus
Võtmevaba käivitus

Elektriliselt kokkuklapitavad soojendusega
küljepeeglid integreeritud LED suunatuledega

Ühepuute elektriaknad (ees)

Elektrilised, ühepuute tagaaknad

Isetumenev tahavaatepeegel

Automaatne kliimaseade

Elektriline salongisoojendi, saadaval ainult
elektrimootoriga versioonidele, pole saadaval
sisepõlemismootoriga versioonidele.

Audio ja kommunikatsioon
3D digitaalne näidikutepaneel

6 kõlarit

RCC A2: DAB raadio, 7'' puutetundlik ekraan, 4 x USB
pesa, Android Auto, Apple Carplay, Bluetooth

Eksterjöör
Toonitud aknaklaasid (tumendamata)

LED tagatuled

LED päevasõidutuled

Täis LED reflektor tüüpi esituled, automaatsed
klaasipuhastid. Automaatne kliimaseade.

Kerevärvi küljepeeglite korpused, läikivmust paneel
tagatulede vahel ja tagastange alaosas

Interjöör
Tumedaks toonitud tagumised klaasid

Juhiistme kõrguse reguleerimine

Keskmine käetugi, kõrge keskkonsool TEP
viimistlusega, 2 USB pesa tagaistujatele

Multifunktsionaalne nahkrool

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

Rehvid ja veljed
16'' valuveljed ELBORN + rehviparanduskomplekt,
rehvimõõt 195/55R16 (saadaval ainult
elektrimootoriga versioonidele)

16'' hallid valuveljed SOHO +
rehviparanduskomplekt, rehvimõõt 195/55R16
(saadaval ainult sisepõlemismootoriga versioonidel)


