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PEUGEOT iOn



EN NY 
URBAN MOBILITET

iMAGINE
Peugeot, et hakk foran 
Mange har lurt på hvordan den etterlengtede 100% elektriske bilen 
av ny generasjon skulle bli. Nå er den en realitet. Peugeot iOn er
heller ikke en bil som kun er tiltenkt noen  få utvalgte eller spesielle
pionerer.   iOn passer til absolutt alle moderne og kravstore kunder,
privatpersoner og fagfolk, som sammen vil kunne ta det første steg
mot en helt ny mobilitetsløsning. 
I slutten av 2010 var Peugeot verdens fremste fabrikant av elbiler,
spesielt takket være 106, som ble produsert mellom 1995 og
2003. Peugeot har produsert flest biler med null utslipp under kjøring
med over 10.000 elbiler. På bakgrunn av sin historie og ekspertise
fornyer Peugeot seg nå med ny teknologi som svarer enda bedre til
miljøkravene. iOn  lanseres nå som den  første 100% elektriske bilen i
sin generasjon.

Hvorfor elektrisk?
Tenk deg å kunne kjøre en bil som avgir null CO2, og som er fullstendig
stillegående… Tenk deg hvor lett du kan ta deg frem i trafikken med en
liten og letthåndterlig bil som er dynamisk, men som allikevel gir deg
alt det du trenger, og mer enn det, når det gjelder komfort og
sikkerhet. 
Tenk deg hvor lettvint det er å lade opp batteriet hjemme for å oppnå
en rekkevidde opp mot 150 km, noe som er perfekt for alle dine
kjøreturer rundt omkring i by og omegn. Tenk deg at du kan spare
penger ved å velge en elbil som har lavere brukskostnader enn en bil
med forbrenningsmotor.

Du kan nå  forresten slutte å forestille deg det… iOn, 100% elektrisk bil,
er nemlig en realitet.
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MINDRE STØY OG MINDRE FORURENSNING
iMAGINE

Det virkelig magiske med elektrisitet, det er at det gir null forurensende utslipp* og null CO2-utslipp under kjøring. Utvendig avgis kun lyden
av dekkene som ruller og en aerodynamisk visling. Når man kjører en iOn gir stillheten** og det lave vibrasjonsnivået en helt ny og
avstressende kjøreopplevelse.
*I bruk (ikke inkludert slitasjedeler).
**Du må nettopp av den grunn være spesielt påpasselig når du kjører: Vær oppmerksom på at fotgjengere og andre trafikanter ikke er vant til stillekjørende biler.
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Med sine avrundede former, det lille panseret som
forlenges med en skrånende frontrute og sine store
vindusflater, er iOn en bil man umiddelbart får
sympati for. Bilens unike, dynamiske stil, forenet med
dens avanserte teknologi, får føreren til å føle seg
som en absolutt samfunnsbevisst og moderne
person. 

iOn er ideell for kjøring i by og omegn: Med elektrisk
servostyring og en utmerket svingradius smyger iOn
seg lett frem i trafikken, og den kan komme opp i en
hastighet på 130 km/t på motorveien. Bilen, som er
smidig, letthåndterlig og kompakt   (3,48 m lang og
1,47 m bred) tilpasser seg alle utfordringer i byen. 
Og med sin høye oppbygging, sin akselavstand på
2,55 m og sitt romslige interiør, kan 4 voksne
personer uten problemer ta plass ombord.

DEN PERFEKTE
BYBIL

iOn
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EN HELT NY IDE OM
MOBILITET 

iOn iOn er en helt ny type bil som er spesielt tilpasset for
mobilitet i by og omegn. Bilen er kompakt og har alle de
fordelene som følger med den elektriske  teknologien.
Elmotor sørger for lavt lydnivå og null utslipp av CO2 under
kjøring. I tillegg har bilens batteri blitt spesielt utviklet for å
tilpasse seg perfekt bruken av bilen og de reelle
mobilitetsbehovene. Takket være litium-ion batteriet og
optimaliseringen av energigjenvinningen, kan iOn oppnå
en rekkevidde på 150 km. 
Det burde tilfredsstille de fleste som kjører i og rundt byer,
der 90 % av alle kjøreturer er på under 60 km. (Kilde
Frankrike: BIPE).
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Hurtiglading på 30 minutter*
Ladingen av  iOn utføres enkelt og raskt. Den kan tilpasses etter hvor du befinner
deg og hvor mye tid du har til disposisjon. Med hurtigladingen lades batteriet
opp 80 % på 30 minutter, 50 % på 15 minutter og 25 % på kun 5 minutter.
Ladingen skjer fra en spesiell ladestasjon som avgir likestøm med høy
spenning. Denne typen ladestasjon vil kunne bli tilgjengelig på offentlige steder,  i
offentlige eller private parkeringshus. Hurtigladere vil også bli tilgjengelig
for bedrifter og privatpersoner. I Frankrike har det blitt inngått spesielle
overenskomster mellom kommuner, bilfabrikantene og det franske
elektrisitetsverket EDF for utvikling av infrastrukturer for elektriske og hybride biler.
*Avhengig av temperatur og infrastruktur for lading.

MINUTTER
hurtiglading

DU VELGER SELV
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Førerplass
På førerplassen er det likevel noen elementer som er spesielle for
elbilen: instrumentpanelet inneholder en indikator for batteriets
energistatus og en indikator for forbruk/generering av energi. Disse
viser kontinuerlig energistatus på batteriet.  Indikatoren for
energistatus viser progressivt behovet for opplading fra og med 2
streker (det gjenstår da ca. 15 % energi). 
I tillegg til den vanlige informasjon oppgir kjørecomputeren
bilens  rekkevidde  regnet ut fra de kjøreforholdene som har blitt
registrert på de siste kilometerne. Med iOn er det enkelt og oversiktlig
å kjøre elektrisk.

TEKNOLOGI
iOn

Menneskene bak utviklingen av iOn hadde som ønske å tilby en bil
med en helt ny teknologi, men som samtidig respekterer bilistenes
vaner. Førerplassen er derfor heller klassisk, med betjeninger og
indikatorer som man finner på vanlige bensin- og dieselmodeller. 



Multimedia
Fordi bilen er så stille, vil du sette enda større pris på å lytte til musikk
mens du kjører. iOn er utstyrt med en bilradio med CD-spiller som
er MP3-kompatibel, og med et USB-uttak som er  iPod-kompatibelt.
Bluetooth®-funksjonen gjør det mulig å bruke telefonen sikkert, samt
å lytte til musikken som du har lagret på telefonen. Radioen er også
utstyrt med 2 diskanthøyttalere i dashbordet og 2 høyttalere i
fordørene, noe som gir perfekt akustikk i hele kupeen*.
*Det er viktig at føreren forblir oppmerksom på alt som skjer rundt bilen.

Garmin-navigasjonssystem
Dette mobile navigasjonssystemet, som er tilgjengelig som tilbehør,
har sin egen plass i dahsbordet. Systemet indikerer hvor du kan finne
ladestasjoner. I tillegg gir den deg vanlig guiding som mottak av

trafikkinfo og søk etter steder av spesiell interesse (restauranter,
hotell...).

Peugeot Connect SOS og Assistance
iOn er også utstyrt med alle de nyeste tilkoplingstjenestene, og alle
disse er samlet i Peugeot Connect. Bilen har en innebygd
kommunikasjonsboks som gjør at du kan benytte deg av de lokale
nødhjelps- og assistansetjenestene (henholdsvis ved hjelp av SOS-
knappen og knappen med løvesymbolet). Disse funksjonene gir
deg  tilgang til Peugeot Connect SOS, og foretar en automatisk
nødoppringning dersom uhellet skulle være ute. For nærmere
informasjon, se avsnittet om  iOn Sikkerhet. (Funksjonen på
løveknappen er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge).



Tatt i betraktning Peugeot iOns mål, kan man ikke la være å bli overrasket over hvor romslig bilen er. 
Den har blitt spesielt utviklet for å gi en følelse av velvære og plass.

Seter
Til tross for sine kompakte
utvendige dimensjoner, har iOn
4 ordentlige sitteplasser for
voksne. Førersetet kan reguleres
i høyden, og benkesetet bak
består av to individuelle seter
med seterygg som kan
reguleres i helning, uavhengig
av hverandre. 

Modularitet
Baksetene kan foldes sammen
separat for å gi deg den plassen
du trenger. Et spesielt
ombyggingssett, som fås som
ekstrautstyr, brukes i stedet for
baksete hvis man ønsker å
bruke iOn som varebil. iOn
varebil har helt flatt gulv
med  lastestopper. I denne
konfigurasjonen har iOn et
nyttevolum på ca. 1 m3 og en
nyttelast på 330 kg inkludert
fører og ombyggingssett (netto
last 308 kg). En bagasjeskjuler
finnes tilgjengelig som
ekstrautstyr.

Klimaanlegg
Klimaanlegget i  iOn er elektrisk,
med automatisk funksjon for
luftmengde og luftorientering. 
I tillegg har iOn varme i
førersetet, avising av de
utvendige speilene og en
snøskjerm foran radiatoren.

Utstyr og stil
Alle iOn-modellene har
omfattende standardutstyr, noe
man bør kunne forvente av en
moderne og praktisk bybil:
elektrisk servostyring, ESP,
klimaanlegg, sentrallås med
fjernkontroll, elektrisk betjente
vindusheiser foran og bak,
Radio/CD og 2 sammenfoldbare
drikkeboksholdere og et 12V-uttak.

KOMFORTABEL OG ROMSLIG
iOn
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Bremser og  ESP 
iOn er standardutstyrt med et ESP-system som omfatter ABS,
elektronisk bremsekraftfordeler (REF) og nødbremseassistanse (AFU).

Bremser foran/bak
Bremseanlegget består av en kombinason av den elektriske
motorbremsen, som gir omfattende energigjenvinning, og det
klassiske hydrauliske bremseanlegget. Følelsen ved bremsing er
nøyaktig den samme som med en bensin- eller dieselmodell. 

Kollisjonsputer
iOn har seks kollisjonsputer: 2 kollisjonsputer foran, 2 sidekollisjonsputer
og 2 sidekollisjonsgardiner   som kompletterer beskyttelsen av
personene som sitter i bilen. Kollisjonsputen på passasjerplassen
foran kan deaktiveres for installering av barnesete med ryggen mot
kjøreretningen på denne plassen. 

Sikkerhetsseler
Alle plassene er koplet til et system som sender ut et varsel dersom
sikkerhetsselen ikke er fastspent. Og med de  to Isofix-festene bak
kan du installere et eller to barneseter uten problemer. 

Beskyttelse av batteriet
iOn har en høy oppbygging, og alle elementene som utgjør batteriet
har blitt plassert under gulvet mellom forakselen og bakakselen.
Dette gir bilen god dynamisk stabilitet i tilfelle   kollisjon.

Peugeot Connect SOS*
PEUGEOT CONNECT SOS er en nødoppringningstjeneste som
Peugeot har opprettet spesielt for deg. Denne tjenesten fungerer 
24 timer i døgnet, 7 dager i uken (1) og krever ikke noe spesielt
abonnement (2). Det at PEUGEOT CONNECT SOS sender ut den
tilpassede hjelpen så fort som mulig, kan spare deg for dyrebare
minutter. 

Automatisk nødoppringning*
Dersom kollisjonsputene eller de aktive beltestrammerne utløses, vil
bilen automatisk foreta en nødoppringning. PEUGEOT CONNECT SOS
lokaliserer da bilen, oppretter en kommunikasjon med personene i
bilen på ditt eget språk (3) og sender, om nødvendig ut, tilpasset
bilberging eller redningstjeneste.

Peugeot Connect Assistance*
PEUGEOT CONNECT ASSISTANCE, det er  (2):
• direkte kontakt med PEUGEOT ASSISTANCE,
• presis lokalisering av bilen, gjort av en teleoperatør,
• en første status for situasjonen på avstand.
Med PEUGEOT CONNECT ASSISTANCE har du tilgang til PEUGEOT
ASSISTANCE-plattformen i en håndvending og på ditt eget språk (3)

24 timer i døgnet, og 7 dager i uken ved å trykke på knappen med
løvesymbolet. Takket være den informasjonen som bilen sender inn
(GPS-posisjon, bilens serienummer, kilometerstand, mekaniske
varselmeldinger,…),vil PEUGEOT ASSISTANCE kunne handle raskt og
effektivt ved å sende ut en bilbergingstjeneste (4). Peugeot Connect
SOS og ASSISTANCE er operasjonelle i 10 europeiske land: Frankrike,
Tyskland, Italia, Spania, Portugal, Belgia, Luxembourg, Nederland,
Sveits og Østerrike. I 2011 vil ytterligere 3 land bli føyd til:
Storbritannia, Polen og Danmark. I de andre landene tilbyr Peugeot
en tjeneste av den lokale redningstjeneste (standard europeisk
oppringning 112) eller av Peugeot Assistance. 

* Tjeneste er ikke utbygd i Norge.
(1) Med forbehold om territoriale, teknologiske og tekniske begrensninger, spesielt telefonnettets
dekning, i overensstemmelse med de generelle bruksbetingelser for tjenesten som er avtalt med
forhandleren.
(2) Gratis tjeneste som stilles til disposisjon på alle biler utstyrt med et WIP Com eller WIP Com
3D-navigasjonssystem. Det kreves innsetting av et kompatibelt og gyldig SIM-kort, med
forbehold om godkjennelse ved bestilling av bilen og telefonnettets disponibilitet,  i
overensstemmelse med de generelle bruksbetingelser for tjenesten som er avtalt med
forhandleren.
(3) Avhengig av geografisk dekning for PEUGEOT CONNECT SOS og PEUGEOT CONNECT
ASSISTANCE og det offisielle, nasjonale språk som velges av bilens eier.
(4) Inngrep fra PEUGEOT ASSISTANCE er underlagt de generelle betingelser for den
kontraktmessige garanti og for eventuelle servicekontrakter.

Elektrisk 
driftskjede 
1. Elektrisk motor 
2. Batteripakke
3. Omformer
4. Integrert lader

SIKKERHET
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PEUGEOT OG MILJØET
For å møte de nye miljøkravene og kundenes forventninger og behov, har Peugeot i flere år investert i nye teknologier. I dag er
2,1 millioner biler utstyrt med HDi-dieselmotor med DPF (Diesel Partikkel Filter). Dette gir 99,99 % reduksjon av dieselpartikler. 

Peugeot kan også tilby:
• Micro-Hybrideteknologi: I 2011 vil de første e-HDi motorene utstyrt med Stop & Start system av ny generasjon  (system som

bryter motoren når bilen stopper, f.eks. på rødt lys) bli tatt i bruk i flere av merkets modeller. Denne teknologien gjør det mulig 
å redusere drivstoff-forbruket og CO2-utslippet med ytterligere 15 %.

• Full-Hybridteknologi: I andre halvår av 2011 vil verdens første dieselhybridmodell, Peugeot 3008 HYbrid4, kunne tilby sine
brukere et CO2-utslipp som ikke kan sammenlignes med noe av det som er vanlig for forbrenningsmotorer  for biler i denne
klassen, nærmere bestemt 3,8 l/100 km og   99 g CO2.



ET KOMPLETT MOBILITETSTILBUD
iOn

FINANSIERING*
For å gjøre tingene enklere for deg, kan du benytte deg av et
globalt tilbud som innbefatter finansiering og vedlikehold av
din iOn. Dette innbefatter også tilgang til nødoppringnings-
og assistansetjenestene.
For et visst antall år og en viss kilometer* dekker det
månedlige beløpet:
- leasing av bilen
- vedlikehold
- tilgang til Peugeot Connect Services
*avhengig av land.

OPTIWAY GARANTIUTVIDELSE*
Forleng garantiens varighet fra 1 til 3 år, og  legg  til
komplette assistansetjenester som gjør deg ekstra godt
rustet. Du kan selv velge kilometerstanden som er forbundet
med garantiens varighet. 
* Gjelder ikke for Norge

PEUGEOT CONNECT ELECTRIC*
Bruk din smartphone eller din PC til å holde kontroll over
ladenivået på batteriet under hele ladingen. Du vil bli varslet
når ladingen er over. 
*Tilgjengelig i løpet av 2011 med abonnement. 

OPTIWAY VEDLIKEHOLD*
I OPTIWAY garantituvidelsen kan du innlemme dekning av alle
de arbeidsoperasjoner som inngår i vedlikeholdsheftet, med
unntak av slitasjedeler. Det finnes opsjoner som dekker
lånebil, ekstra assistanse og utskifting av dekk. 
*Gjelder ikke for Norge
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FELG

FORSKJELLIGE MULIGHETER
iMAGINE

15” aluminiumsfelger

LAKKFARGER
For å understreke sin personlighet og sin originalitet, finnes iOn med hele 6 lakkfarger: perlemorslakk,
metallic lakk eller vanlig lakk. 

Blå Kili

Hvit Antarctique

Sort PerléGrå Coolsilver

Hvit nacré

Rød Lips

METALLIC
LAKK

PERLEMORS-
LAKK

VANLIG
LAKK
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INNTREKK

Stoff: Parfait Knit Blå



Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veni.

www.peugeot.com
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TILBEHØR
iOn

Et utvalg av tilbehør som gjør iOn enda mer innovativ og komfortabel.

1 HALVINTEGRERT NAVIGASJONSSYSTEM
Gir deg fordelene med en optimalisert installasjon samtidig som du
kan benytte deg av den friheten du har med et mobilt
navigasjonssystem (kart over Europa, fotoboksoversikt og lokalisering
av ladestasjoner og Bluetooth®).

ARMLENE
Dette ergonomiske sentrale armlenet, som er perfekt integrert
i  iOns interiør, gir føreren en ekstra behagelig kjøreposisjon. 

BAGASJESKJULER
For å beskytte bagasjen du transporterer, kan iOn utstyres med en
halvstiv hattehylle som skjuler innholdet i bagasjerommet.

OMBYGGINGSSETT PERSON-/VAREBIL
Gjør din personbil om til varebil takket være dette settet som omfatter
et teppebelagt gulv og en lastestopper i lakkert stål. Settet kan
kompletteres med en ekstra bagasjeskjuler.

MATTE I BAGASJEROMMET
Denne pene, skreddersydde matten gir god beskyttelse.

BESKYTTELSESLIST
Listen, som er i gjennomsiktig polyuretan, beskytter støtfangeren
foran.
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For å få vite mer om Peugeot iOn, konfiguerere bilen etter ønske, og få ytterligere informasjon
om iOns farger, batteri, vedlikehold, ekstrautstyr og tekniske spesifikasjoner, gå inn på vårt
nettsted www.peugeot.no

www.peugeot.no
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