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4008 Allure

Sikkerhetsutstyr:
4x4 med dreiehjul for valg av
- forhjulstrekk
- firehjulstrekk
- firehjulstrekk med ”LOCK”
ABS-bremser med bremsekraftfordeler
Nødbremseassistanse
ESP (elektronisk stabilitetsprogram) og antispinn
Kollisjonsputer for fører og passasjer foran
Bryter for utkopling av kollisjonspute på passasjersiden 
Kollisjonspute for førerens knær
Sidekollisjonsputer foran
Sidekollisjonsgardiner foran og bak
Sikkerhetsbelter med aut. strammere og blokkere med 
trykkbegrensning foran
Dekktrykksensor
Startsperre
Xenon frontlys
Cruise control
Hill assist (bakkestart funksjon)
Parkeringssensor foran og bak
Keyless Go (nøkkelfri inngang og start)
Høyde- og vinkeljusterbare hodestøtter foran
Tre høydejusterbare hodestøtter bak
Isofix barnesetefeste begge sider bak
Varsellyd for gjenglemt nøkkel i tenning
Varsellyd for gjenglemt tente lys
Varsellyd for glemt sikkerhetsbelte
Varsel for åpne dører i multifunksjonsdisplayet
Vinduspusser, automatisk med regnsensor
Innvendig speil med automatisk nedblending
Reservehjul, nødhjul

Komfort og teknikk:
Serviceindikator
Kjørecomputer
Fjernbetjent sentrallås
El-vinduer foran og bak, ettryksfunksjon med antiklem
Klimaanlegg, automatisk
Radio/CD-spiller MP3, Bluetooth, 6 høyttalere 
Navigasjon med ryggekamera, 7” 2D touch screen og 
SD-kort leser 
Skinntrukket multifunksjonsratt med høydejustering
Midtarmlene foran med oppbevaringsrom med USB-, 
Jack- og 12V kontakt
Kupélys, tidsforsinket, med kartleser lamper foran
Følgelys og automatisk tenning av instrumentlys
Sidespeil, el-justerbare, oppvarmede og innfellbare
Sminkespeil i solskjerm for fører og passasjer foran
Delskinn TEP og stoff Trekking interiør
Høydejusterbart førersete
Varmeseter foran
Baksetet som kan deles 40/60
Midtarmlene bak med to koppholdere og skiluke
Hanskerom, opplyst og låsbart med mulighet for kjøling
Oppbevaringsrom i dører foran og bak
Oppbevaringslommer på forseteryggene
Opplyst bagasjerom
4 festekroker i bagasjerom

Dynamikk og design:
Aluminiumsfelger 18” Tanganyka
Panorama glasstak sammen med takrails
Utvendige speil og dørhåndtak i karosserifarge
LED-lys rekke foran
Tåkelys foran 
Ekstra fargede sidevinduer bak
Lyktespylere

Standardutstyr 



Ekstrautstyr 

4008 Allure:

Alarm
HiFi Rockford Fosgate 710W med 9 høyttalere
Skinn-interiør og el-justerbare forseter
Metallic lakk



Motor og teknikk

Turbodiesel manuell  1.6 HDi 115 hk
Sylindervolum   1 560
Maks ytelse kW  84
Maks ytelse hk o/min  115 v/3600
Maks dreiemoment Nm o/min  280 v/1750-2500
Girkasse, antall trinn  Manuell, 6-trinn

Dekkdimensjon  225/55 R18
Bremser foran  Skiver, ventilerte
Bremser bak  Skiver, ventilerte

Egenvekt kg  1 425
Maks tilhengervekt med brems kg  1 300
Maks tilhengervekt uten brems kg  750
Tillatt totalvekt kg  2 060
Vogntogvekt kg  3 260

Svingdiameter (mellom fortau)  10,6
Bakkeklaring cm  16,8
Topphastighet km/t  180
Akselerasjon 0-100 km/t  11,6

Partikkelfilter (DPF)  Ja
Stop&Start teknologi  Ja
Drivstofftank liter  60

Forbruk liter/mil (ihht direktiv 99/100/CE):
Bykjøring  0,56
Landevei  0,47
Blandet kjøring  0,50
CO2 utslipp  132
NOx utslipp  74



Dimensjoner

Bagasjeromsvolum: 416 VDA liter (med nødhjul som reservehjul)

168



Modellprogrammet er under stadig utvikling, og kan følgelig være endret etter at brosjyren er produsert. Vi 
tar derfor forbehold om produktendringer samt eventuelle skrivefeil.Vi ber deg derfor å undersøke med din 
Peugeotforhandler for å få oppdatering på eventuelle endringer.

Vi gjør oppmerksom på at illustrasjonsfoto på forsiden kan avvike noe fra de norske spesifikasjoner.

Forhandler stempel


