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Standardutstyr 
e-208 Active

Sikkerhetsutstyr:
ABS-bremser, bremsekraftforsterker, nødbremseassistanse
ESP (elektronisk stabilitetsprogram) og antispinn
6 kollisjonsputer
Utkoplingsbar kollisjonspute på passasjersiden 
Sikkerhetspakke:
- Active Safety Brake med kamera og radar (0-140 km/t)
- Aktiv filskiftevarsling
- Avstandsvarsling
- Cruisekontroll med fartsbegrenser
- Kaffepausevarsling
- Skiltgjenkjenning av fartsskilt
Halogenfrontlys, aut. tenning av lys og aut. pusser
Nødoppringing (BTA) PEUGEOT CONNECT SOS
Dekktrykkovervåker
Sikkerhetsbelter foran med aut. strammere
Kontrollamper for ikke fastspente sikkerhetsseler bak
Høydejusterbare hodestøtter foran og bak
Isofix begge sider i baksetet
Varsellyd for:
- gjenglemt nøkkel i tenning
- tente lys
- glemt sikkerhetsbelte foran
- for åpne dører med visning i multifunksjonsdisplayet
Aut. låsing av dører 
Aut. tenning av varselblink ved kraftig nedbremsing
Utvendig temperaturmåler
Dekkskum (sprayboks), reparasjonssett for dekk

Komfort og teknikk:
AC 6,6 kW on-board enfaslader
Ladekabel, 2-3 kW Shucko med oppbevaringsbag (til vanlig 
stikkontakt på inntil 10A) 6 meter lang
DC hurtiglading på inntil 100 kW
Varmepumpe (gir økt rekkevidde i kaldt vær)
Programmerbar lading og varme/kjøling via bilens berørings- 
skjerm eller appen MyPeugeot
Justerbar regenerering (2 modus), maks effekt kan gi 20% økt 
rekkevidde ved bykjøring
MirrorScreen: Apple CarPlayTM, Android Auto og MirrorLink ®, 
DAB+, 7’’ berøringsskjerm, Bluetooth og 4xUSB  
Klimaanlegg, automatisk betjent 2-soner
3D i-Cockpit med hologram instrumentpanel
Dashbord med karbondekor
Skinntrukket multifunksjonsratt
Midtkonsoll med manuell parkeringsbrems
Keyless start og to nøkler med fjernbetjening
Sportsknapp for mer sportslig kjøring
Elektrisk betjente vinduer foran med ettrykksfunksjon
Speil utvendig, elektrisk justerbare og oppvarmede
Høyde- og lengdejusterbart ratt
Høydejusterbart førersete og varme i begge forsetene
Baksetet, delt 40/60 nedfellbart
12V kontakt
Taksonsoll foran med kupelys og to leselamper
Opplyst bagasjerom med festestropper på sidene

Dynamikk og design:
16” stålfelg Rakiura hjulkapsel, 195/55 R16 
Dørhåndtak og sidespeil i karosserifarge og integrerte blinklys
LED-kjørelys signatur
Baklys med LED

e-208 Allure i tillegg til Active

Sikkerhetsutstyr:
ECO-LED frontlys
Ryggesensor

Komfort og teknikk:
Høy midtkonsoll, midtarmlene og elektrisk parkeringsbrems

Fotbrønn med belysning foran
Speil innvendig med automatisk nedblendig
Sminkespeil med lys på begge sider foran
Elektrisk innfellbare sidespeil
Vinduer bak, elektrisk og ettrykksfunksjon
Bagasjerom med ringer til feste av bagasjenett

Dynamikk og design:
16” alufelg Kenobi 195/55 R16 og dekkskum

e-208 GT Line i tillegg til Allure

Sikkerhetsutstyr:
Full LED-frontlys og fjernlysassistanse
Ryggekamera og parkeringssensor foran 

Isofix i passasjersetet foran

Komfort og teknikk:
NAC Navigasjon med 10” berøringsskjem
Delskinn interiør

Ratt trukket i Nappaskinn
LED-interiørlys i dører og dashbord
To LED leselys i tak for baksetepassasjerer
Rammeløst innvendig speil
Stoffmatter foran og bak
Sminkespeil med deksel på begge sider foran

Dynamikk og design:
17” aluminiumsfelger Leia 205/45 R17 og navkopper storm matt
Speilhus og vinduslister i skinnende sort

e-208 GT i tillegg til GT Line

Sikkerhetsutstyr:
Aktiv blindsonevarsling

Komfort og teknikk:
Skinn og Alcantara interiør 

Proximity hands-free nøkkel (i et område på 1,5 m låser bilen 
seg og opp og de el-innfellbare speilene felles automatisk ut)
Velkomstlys

Dynamikk og design:
17” aluminiumsfelger Leia 205/45 R17 og navkopper med farge
Tak lakkert i sort Onyx



Ekstrautstyr 
e-208 Active:

16” alufelg Stark Anthra grå og dekkskum
AC 10 kW on-board 3-fas lader (fra 02/2020)
Alarm
ECO-LED frontlys
Frontrute, oppvarmet under vinduspusser
Ryggekamera
Ryggesensor
Speil innvendig med automatisk nedblendig
Metallic lakk

e-208 Allure:
AC 10 kW on-board 3-fas lader (fra 02/2020)
Alarm
Frontrute, oppvarmet under vinduspusser
Proximity hands-free nøkkel (i et område på 1,5 m låser bilen seg og opp og de el-innfellbare speilene felles automatisk ut)
NAC Navigasjon med 10” berøringsskjem
Panorama glasstak
Ryggekamera og parkeringssensor foran
Trådløs mobillading (Qi)
Skinninteriør
Metallic lakk

e-208 GT Line:
AC 10 kW on-board 3-fas lader (fra 02/2020)
Aktive blindsonevarsling
Alarm
Ekstra fargede sidevinduer og bakrute
Frontrute, oppvarmet under vinduspusser
Proximity hands-free nøkkel (i et område på 1,5 m låser bilen seg og opp og de el-innfellbare speilene felles automatisk ut)
Panorama glasstak
Tak lakkert i sort Onyx
Trådløs mobillading (Qi)
Skinninteriør
Metallic lakk

e-208 GT:
AC 10 kW on-board 3-fas lader (fra 02/2020)
Alarm
Ekstra fargede sidevinduer og bakrute
Frontrute, oppvarmet under vinduspusser
Panorama glasstak
Trådløs mobillading (Qi)
Skinninteriør
Metallic lakk



Motor og teknikk

 100% Elektrisk
Batteri:
Maks effekt  136 hk / 100 kW
Maks dreiemoment  260 Nm
Blandet strømforbruk (kWh/100 km) NA
Rekkevidde 100% elektrisk WLTP 340 km
Ladesystem Combo Charging System (CCS)
Ladetid i vanlig stikkontakt (10A) 29 timer
Ladetid fra 0-100% (veggboks 7,4 kW / 32A) 8 timer
Ladetid fra 0-80% (offentlig ladestasjon 100 kW) 30 min
Batteritype / kapasitet Lithium-ion / 50 kWh
Varmepumpe Ja
Aktiv kjøling (vannkjøling) Ja
App-styring varme/kjøling (batteriet må ha mer enn 40%, 
eller være koplet til strøm) Ja

Girkasse: Trinnløs

Ytelser:
0 - 100 km/t: 8,1 sek
0 - 50 km/t: 2,8 sek
1000 med stående start: 30,6 sek
Maksimal hastighet 150 km/t
Kjøremodus (Sport) 136 hk / (Normal) 109 hk / (Eco) 82 hk

Styring:
Type Progressiv elektrisk servostyring
Svingdiameter (mellom fortau) 10,4

Bremser:
Type ABS-bremser med automatisk bremsekraftfordeler, bremseassistent,  
 ESP (elektronisk stibilitetsprogram) og ASR (antispinn)
Foran Ventilerte skivebremser
Bak Skivebremser

Fjæring:
Foran Uavhengig hjuloppheng MacPherson med spiralfjærer, hydrauliske  
 støtdempere og stibilisatorstag
Bak Multilink med spiralfjærer, hydrauliske støtdempere og stabilisatorstag
Bakkeklaring NA

Dekk:
Dimensjon 195/55 R16H* eller 205/45 R17V*
Dekktrykkindikator Ja

Bagasjeromsvolum: 
Under hatthylle 265 VDA liter
Med bakseter nedfelt NA

Vekt: 
Egenvekt 1.455 kg
Totalvekt NA
Nyttelast NA
Tilhengervekt 0 kg
Tillatt vogntogvekt NA

Dimensjoner: 
Antall sitteplasser 5
Utvendig lengde 4.055 mm
Utvendig bredde / innfelte sidespeil / sidespeil felt ut 1.745 / 1.765 / 1.960 mm
Utvendig høyde 1.430 mm
Akselavstand 2.540 mm

* Dekkdimensjon avhengig av utstyrsnivå.



Dimensjoner



Forhandlerstempel

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.

Bagasjeromsvolum VDA liter / liter vann


