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Standardutstyr 
Allure plug-in Hybrid

Sikkerhetsutstyr:
ABS-bremser, bremsekraftforsterker, nødbremseassistanse
ESP (elektronisk stabilitetsprogram) og antispinn
6 kollisjonsputer
Utkoplingsbar kollisjonspute på passasjersiden 
Automatisk nødoppringing PEUGEOT CONNECT SOS
Full LED-frontlys med EVS (svingbare) og adaptive 3D  
LED baklys
Parkeringssensor foran og bak
Sikkerhetspakke:
- Adaptiv cruisekontroll Stop&Go
- Active Safety Brake (0-140 km/t)
- Aktiv filskiftevarsling
- Aktive filholder nivå 2
- Avstandsvarsling
- Aktiv blindsonevarsling
- Cruisekontroll med fartsbegrenser
- Fjernlysassistanse (aut-veksling mellom fjern- og nærlys)
- Tretthetsvarsling
- Utvidet skiltgjenkjenning
Sikt pakke liten: 
- automatisk tenning av kjørelys og instrumentlys
- vinduspusser foran automatisk med regnsensor
- ”follow me home”-lys og utvendig komfort belysning
Hill assist og elektrisk parkeringsbrems
Dekktrykkovervåker
Sikkerhetsbelter foran med aut.strammere og  
blokkerere med trykkbegrensning
Kontrollamper for ikke fastspente sikkerhetsseler bak
Kutt av drivstofftilførsel ved ulykke/kollisjon
Høydejusterbare hodestøtter foran og bak
Isofix barnesetefester begge sider i baksetet
Varsellyd for:
- gjenglemt nøkkel i tenning
- tente lys
- glemt sikkerhetsbelte foran
- for åpne dører med visning i multifunksjonsdisplayet
Automatisk låsing låsing av dører 
Aut.tenning av varselblink ved kraftig nedbremsing
Utvendig temperaturmåler
Dekkskum (sprayboks), reparasjonssett for dekk

Komfort og teknikk:
Elektrisk rekkevidde 52 km (WLTP)
AC Normalladeinntak 7,4 kW enfas

Ladekabel, 2-3 kW Shucko med oppbevaringsbag (til vanlig 
stikkontakt på inntil 8A) 6 meter lang
PHEV ladeluke (venstre side) med knapp for åpning på 
dashbord
Programmerbar lading og varme/kjøling via bilens  
berøringsskjerm eller via appen MyPeugeot
Peugeot i-Cockpit
Digitale instrumenter 12,3” høyoppløst skjerm
DAB+ radio, 8” berøringsskjerm, Bluetooth, USB,  
multifunksjonsratt og antenne integrert i bakruten
Mirror Screen med Android Auto og Apple CarPlay
NAC navigasjon, 10” berøringsskjerm og Connected  
Services (abonnement for 3 år)
12V uttak i konsoll foran og i bagasjerom
”Toggle switches”, impulsbrytere/pianobrytere i krom
Keyless start (nøkkelfri start)
Klimaanlegg, 2-soner automatisk betjent og ventilasjons-
dyser til baksetepassasjerene 
Krom automatgirspak, med elektrisk ettrykkskontroll og 
girhendler ved rattet
Fjernbetjent sentrallås (høyfrekvent), 2 nøkler
Elektriske vinduer foran og bak, ettrykksfunksjon med 
barnesikring
Elektrisk justerbare, -innfellbare og oppvarmede sidespeil
Karbon dekor i dashbord og dører
Delskinn TEP Imilia Mistral og stoff Brumeo
Elektrisk korsryggstøtte på førersete og høydejusterbare 
forseter, armelene i baksetet med skiluke
Midtarmlene foran med oppbevaringsrom og kjøling
Oppbevaringslommer på forseteryggene
Skinntrukket ratt med sorte sømmer
Interiørlys (tak foran/bak og i bagasjerom)
Keyless Go (nøkkelfri inngang og start)
Ambiance komfortbelysning i fordører, midtkonsoll og 
fotbrønner foran
To leselamper bak

Dynamikk og design:
17’’ aluminiumsfelger Merion, 215/55 R17
LED-kjørelys signatur
Sort, blank dekorlist mellom baklysene
Sidespeil og dørhåndtak i karosserifarge
Sidevinduslister i krom
Eksosrørhaler i krom
Takrails i krom (SW)

GT Line, i tillegg til Allure:

Komfort og teknikk:
Delskinn TEP Belomka Mistral og stoffmatter med grå 
”béton” kontrastsømmer
Forseter AGR* med elektrisk korsryggstøtte, forlengelse 
og elektrisk tilt av sittepute
Skinntrukket ratt med krom dekor øverst og nederst med 
GT Line logo
Sort Osaka Mistral taktrekk
Peugeot i-Cockpit Amplify med justering interiørlys, 
relax-/boost-kjøremodus
Innvendig bakspeil ”rammeløst” med aut-nedblending

Dynamikk og design:
18” alufelger Hirone to-farget og dekkskum, 235/45 R18 
Pedaler, fothviler og terskler foran i aluminium
Sidespeil med velkomstlys
Sidevinduslister i sort brilliant
Takrails i sort brilliant
Ekstra fargede glass i sidevinduer bak og bakrute



GT, i tillegg til GT Line:

Sikkerhetsutstyr:
Visio Pack 1: Ryggekamera med 180° visning i berørings- 
skjermen bakover og overblikk av området  begge sider

Komfort og teknikk:
Skinn Alcantara og TEP Bolero Mistral med Aïkinite  
kontrastsømmer
Stoffmatter med Aïkinite kontrastsømmer
Zebrano tre-dekor dashbord og dørpaneler
FOCAL HiFi 4 høyttalere, 4 tweetere, senter-høyttaler, 
subwoofer og digital forsterker
Skinner i bagasjegulv (SW)
 

Dynamikk og design:
18” Sperone to-farget og dekkskum, 235/45 R18 
Sidespeil ekstra farget med aut-nedblending
og speilhus i krom

*AGR = Aktion für Gesunder Rücken (tysk kampanje for god rygghelse)



Ekstrautstyr 

Allure:
Alarm
AMVAR aktiv fjæring og multi-link bakaksel 
Bagasjenett til tak (SW)
Bakluke, motorisert
Delskinn lysgrå Guérande
Delskinn Mistral
El-forseter AGR* med forlengelse av sittepute
El-forseter AGR* med flerpunktsmassasje og forlengelse av sittepute
Elektrisk bakluke med fotsensoråpner
FOCAL HiFi 4 høyttalere, 4 tweetere, senter-høyttaler, subwoofer og digital forsterker
Night Vision (nattkamera): et infrarødt kamera fanger opp bevegelser foran bilen med rekkevidde på hele 200 m
Ryggekamera
Sidebakvinduer bak og bakrute ekstra farget
Skinner i bagasjegulv 
Skinn interiør sort Mistral inkl AGR forseter med elektrisk tilt og forlengelse av setepute
Skinn interiør lysgrå Guérande inkl AGR forseter med elektrisk tilt og forlengelse av setepute
Soltak, elektrisk og sekvensielt med solgardin
Tilhengerfeste, uttrekkbart
Trådløs lading
Metallic lakk

GT Line:
Alarm
AMVAR aktiv fjæring og multi-link bakaksel
Bagasjenett til tak (SW)
Dashbord-dekor i ekte eik
El-forseter AGR*
El-forseter AGR* med minne på førersetet og flerpunktsmassasemassasje begge forseter
FOCAL HiFi 4 høyttalere, 4 tweetere, senter-høyttaler, subwoofer og digital forsterker
Elektrisk bakluke med fotsensoråpner
Frontrute, oppvarmet under vinduspusser
Night Vision (nattkamera): et infrarødt kamera fanger opp bevegelser foran bilen med rekkevidde på hele 200 m
Ryggekamera
Sidespeil, elektrisk innfellbare med minne
Soltak, elektrisk og sekvensielt med solgardin 
Skinner i bagasjegulv
Tilhengerfeste, uttrekkbart
Trådløs lading
Skinn Nappa interiør sammen med elektriske forseter AGR med minne på førersetet og flerpunktsmassasemassasje i  
begge forseter
Metallic lakk



Ekstrautstyr 

GT:
Alarm
AMVAR aktiv fjæring og multi-link bakaksel
Bagasjenett til tak (SW)
Dashbord-dekor i ekte eik
Elektriske forseter AGR* med minne på førersetet og flerpunktsmassasemassasje begge forseter
Elektrisk bakluke med fotsensoråpner
Frontrute, oppvarmet under vinduspusser
Night Vision (nattkamera): et infrarødt kamera fanger opp bevegelser foran bilen med rekkevidde på hele 200 m
Soltak, elektrisk og sekvensielt med solgardin 
Tilhengerfeste, uttrekkbart
Trådløs lading
Skinn Nappa interiør sammen med elektriske forseter AGR med minne på førersetet og flerpunktsmassasemassasje i  
begge forseter
Metallic lakk

*AGR = Aktion für Gesunder Rücken (tysk kampanje for god rygghelse)



* Allure har dekkdimensjon 215/55 R17

Motor og teknikk
Bensin turbomotor med elektrisk motor Plug-in Hybrid 
  Automat
Sylindervolum  1 598
Maks effekt forbrenningsmotor (kW)  133 v/6000
Maks effekt forbrenningsmotor o/min (hk)  180 v/6000
Maks effekt elektrisk motor (kW)  1 x 80 (foran)
Maks effekt elektrisk motor (hk)  1 x 110 (foran)
Maks systemeffekt (hk)  225
Maks dreiemoment systemeffekt o/min (Nm)  360 v/6000
Girkasse, antall trinn  Automat, 8
Aksel med drift  Forhjul (2WD)

Batteri / Elektrisk motor
Batteritype / kapasitet (kWh)  Lithium Ion / 11,6
Maks dreiemoment elektrisk motor (Nm)  320 v/500-2500
Rekkevidde 100% elektrisk (km) WLTP  54 (sedan) / 52 (SW)
Normalladeinntak enfast (kW)  7,4
Ladetid fra 0 - 100 % (veggboks 7,4 kW / 32 A)  1 time og 45 minutter
Ladetid fra 0 - 100 % (hjemmelading 8 A)  7 timer

Dekkdimensjon  235/45 R18*
Bremser foran  Skiver, ventilerte
Bremser bak  Skiver

  Sedan / SW
Egenvekt (kg)  1 720 / 1 745
Maks tilhengervekt m/brems (kg)  1 330 / 1 340
Tillatt totalvekt (kg)  2 270 / 2 290
Vogntogvekt (kg)  3 600 / 3 630
Topphastighet (km/t)  240
Topphastighet elektrisk motor (km/t)  135 
Akselerasjon 0-100 km/t (sek)  8,1 / 8,2
Svingdiameter (mellom fortau)  10,8

Drivstofftank (liter)  NA 
Stop&Start teknologi  Ja 

Forbruk liter/mil (ihht direktiv EU 2018/1002):
Bykjøring  NA
Landevei  NA
Blandet kjøring  0,13
CO2 utslipp (g/km)  29 (sedan) / 30 (SW)
NOx-utslipp (mg/km)  NA
Miljøklasse  Euro 6.3 (6d)



Dimensjoner





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.

Dimensjoner


