PEUGEOT ELEKTROMOS
ÉS PLUG-IN HYBRID MODELLEK
UNBORING THE FUTURE1
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A JÖVŐ NEM UNALMAS.

ÚJ PEUGEOT e-208, TELJESEN ELEKTROMOS

ÚJ VEZETÉSI ÉLMÉNY

A 2020-as Év Autója, az új PEUGEOT e-208 városi autó a 100%-ban elektromos motornak köszönhetően fürge viselkedést, felvillanyozó
vezetési élményt és egy újfajta mobilitást kínál. Az új Peugeot e-208 modellt választva nem kell kompromisszumot kötnie a design terén!
Orr-részének meghatározó elemei a nagy krómozott hűtőrács és a három fénykarmot magukba foglaló full LED1 fényszórók.

Az ellenállhatatlan e-208-ban minden megvan, amire vágyik: a 100%-ban elektromos autó nemcsak csendes, de menet közben finoman
és gyorsan reagál. Ön és utasai kényelme érdekében ugyanakkora helykínálattal és csomagtartóval rendelkezik, mint a hagyományos
motorral szerelt változatok. Menet közben a környezetet is védi, hiszen CO2 kibocsátása 0 g1.
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Változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés.

1

CO2-kibocsátása vegyes ciklusban menet közben 0 g/100 km.

NAGY HATÓTÁVOLSÁG, GYORS TÖLTÉS

10-FÉLE VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZER

Akár 340 km hatótávolság WLTP szabvány szerint1, és 80%-os töltöttségi szint, akár 30 perc alatt 100 kW-os, egyenáramú nyilvános
gyorstöltő oszlopról2.

Az új Peugeot Drive Assist Plus1 rendszer a beépített radarok és kamerák révén már az intelligens félautonóm vezetés előhírnöke,
olyan funkciókkal, mint a sávban foglalt pozíció tartása, a táblafelismerő rendszer, automata vészfékező vagy az adaptív tempomat Stop &
Go funkcióval és programozható követési távolsággal.

A feltüntetett hatótávolság és az energiafogyasztási értékek az új gépjárművek esetén 2018. szeptember 1. óta alkalmazandó
WLTP-tesztelési eljárás szerint kerültek megadásra. Ez a mérési eljárás valós használati körülményeken alapul,
és egyéb tényezőket is figyelembe vesz (pl. sebesség, hőmérsékletszabályozás az utastérben, vezetési stílus és külső hőmérséklet).
2
A töltési idő a töltőoszlop típusától és teljesítményétől, a külső hőmérséklettől és az akkumulátor hőmérsékletétől is függ.
1
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Változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés.

ÚJ PEUGEOT e-2008 SUV, TELJESEN ELEKTROMOS

OKOSTELEFONRÓL IRÁNYÍTHATÓ FUNKCIÓK

Az új PEUGEOT e-2008 SUV senkit sem hagy hidegen. Ugyanolyan karakteres, áramvonalas és lehengerlő külsővel rendelkezik,
mint a hagyományos változat. 3-féle vezetési módot kínál – Sport, Normal, Eco –, így a vezető igényeihez és a menetkörülményekhez
lehet igazítani a vezetési paramétereket. Teljesen feltöltött akkumulátor esetén a WLTP szabvány szerint 320 km-t1 lehet megtenni vele
úgy, hogy közben egyáltalán nincs CO2-kibocsátás.

Az elektromos közlekedés megkönnyítésére speciális szolgáltatások állnak a rendelkezésére. Új PEUGEOT e-2008 SUV-ja töltésszintjét
és az aktuális hatótávolságot az okostelefonjáról a távolból is ellenőrizheti. Az akkumulátortöltést a MyPeugeot® alkalmazással vagy
a 10” HD érintőképernyőről tudja kezelni, illetve időzíteni1. A még nagyobb kényelem érdekében előre gondoskodhat az utastér befűtéséről,
illetve a klíma bekapcsolásáról.
1

1

Az akkumulátor hatótávolsága max. 320 km (WLTP). A hatótávolság a tényleges használati körülményektől (éghajlati viszonyok, vezetési stílus stb.)
függően változhat – CO2-kibocsátás vegyes ciklusban: menet közben 0 g.

A távtöltés elindításához a gépjárművet a hálózatra kell csatlakoztatni.

ÚJ 3D PEUGEOT i-Cockpit®

RUGALMAS TÖLTÉS

Élvezze az egyedülálló interaktivitást az ergonomikusan kialakított 3D PEUGEOT i-Cockpit®1 jóvoltából, mely kisméretű kormányt,
hangvezérléssel működő, 10” HD kapacitív érintőképernyőt1 és személyre szabható 3D digitális műszeregységet1 kínál. Az intelligens
technológiák mellett a szabadkezes nyitás és indítás funkció is rendelkezésre áll: az ajtók nyitásához és zárásához elég, ha a kulccsal
a zsebünkben az autóhoz közelítünk vagy eltávolodunk tőle2.

A kevesebb, mint 30 perc alatt 80%-os töltésszintet1 biztosító 100 kW-os, egyenáramú nyilvános gyorstöltő oszlopoktól a hagyományos
vagy megerősített otthoni, illetve munkahelyi csatlakozókig többféle töltési lehetőség közül választhat. Az általunk kínált töltőkártya2
egy több mint 130 000 töltőoszlopot számláló európai hálózathoz biztosít hozzáférést, így mindig nyugodt lélekkel kelhet útra.
Az időzített töltés beprogramozása a gépjármű 10” érintőképernyőjén vagy okostelefonján, a MyPeugeot®3 alkalmazáson keresztül történik.
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Változattól függően széria- vagy nem rendelhető felszerelés.
ADML Proximity (szabadkezes nyitó- és indítórendszer). Változattól függően széria-, opciós vagy nem rendelhető felszerelés.

A töltési idő a töltőoszlop típusától és teljesítményétől, a külső hőmérséklettől és az akkumulátor hőmérsékletétől is függ.
A Free2Move szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetős kártya. Jelenleg ez a szolgáltatás Magyarországon nem elérhető, további információért érdeklődjön
márkakereskedéseinkben.
3
A távtöltés elindításához a gépjárművet a hálózatra kell csatlakoztatni.
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A PEUGEOT PLUG-IN HYBRID KÍNÁLATA: VÁLASSZA A SZABADSÁGOT!

TÖLTŐDJÖN FEL A VEZETÉSTŐL!

Íme a PEUGEOT PLUG-IN HYBRID modellkínálata. A tölthető elektromos meghajtás most egy olyan motorváltozattal párosul, amely
tökéletesen kiegészíti a PEUGEOT 3008 SUV, az új PEUGEOT 508 és 508 SW motorpalettáját. Az új technológia egyszerű, intuitív, jelszava
a teljes szabadság. Egyrészt a felhasználó szabadsága, aki országúti, városi használatra és szabadidős kiruccanásaira egyaránt optimális
megoldást kap. Másrészt a választás szabadsága, a két- és a négykerékmeghajtás1, a 2252 és a 3001 lóerő, valamint az ötajtós, a kombi
SW és a SUV kialakítás között. Az új motorváltozatok egyértelműen alátámasztják a PEUGEOT vízióját a kompromisszumoktól mentes,
izgalmas és egyre hatékonyabb autózásról.

Amikor beindít egy PLUG-IN HYBRID PEUGEOT modellt, először automatikusan az elektromos üzemmód lép működésbe*, amely
a mindennapos rövidebb utazások során elkényezteti Önt a 100%-ban elektromos meghajtás minden előnyével: csendes, nyomatékát azonnal
leadja, akár 59 km-en keresztül egy csepp üzemanyagot sem fogyaszt (a WLTP rendszer1,2 szerint - az NEDC rendszer1 szerinti hatótávja 69 km),
és akár 135 km/h végsebességre is képes. Ön pedig szabadon választhat a rendkívül hatékony 4WD3, a dinamikus Sport, a sokoldalú Hybrid,
vagy a Hybrid és az elektronikusan vezérelt felfüggesztés kényelmét ötvöző Comfort vezetési módok között.

Kizárólag a 2020 elején érkező PEUGEOT 3008 HYBRID4 változatnál elérhető.
2
A PEUGEOT 508 és 508 SW 2020 elején mutatkozik be, míg a PEUGEOT 3008 HYBRID SUV 225LE 2020 derekán érkezik.
1

* Ha az akkumulátor töltöttsége lehetővé teszi.
1
PEUGEOT 3008 HYBRID4.
2
A feltüntetett adatok a WLTP szabályozásnak megfelelően kerültek kiszámításra. Az új gépjárművek fogyasztási és CO2-kibocsátási adatainak meghatározása 2018. szeptember
1-je óta a WLTP szabályozás alapján történik, amely a korábbiaknál életszerűbb tesztkörülmények között méri a gépkocsik fogyasztását, CO2-kibocsátását, valamint a plug-in
hibrid üzemű modellek hatótávját. A korábbiaknál realisztikusabb módon elvégzett WLTP tesztek teljes egészében átvették a régi NEDC rendszer szerepét. A plug-in hibrid
modellek WLTP rendszerben mért hatótávolsága sok esetben alacsonyabb az NEDC rendszerben korábban mérteknél. A kiadványban jelzett hatótávok a modellek egyedi
értékeinek átlagai. A feltüntetett adatok adott esetben változhatnak, elsősorban a különleges felszereltségi elemek és tartozékok, valamint a gumiabroncsok függvényében.
3
A négykerékmeghajtás kizárólag a PEUGEOT 3008 HYBRID4 SUV modellnél érhető el.
4
Opcióként rendelhető, kizárólag a PEUGEOT 508 és 508 SW modellekhez.

A képen szereplő modell: PEUGEOT 508

A képen szereplő modell: PEUGEOT 508 HYBRID

FELVILLANYOZÓ VEZETÉS A PEUGEOT i-Cockpit®-TAL

ÚJ MOTOROK, ÚJ ELŐNYÖK

A PEUGEOT PLUG-IN HYBRID modelljeiben speciális i-Cockpit® teljesít szolgálatot: a vezetéssel kapcsolatos minden egyedi információ
(üzemmód, töltöttségjelző, hatótávjelző stb.) a vezető látóterében jelenik meg. A töltés során ezen a kijelzőn követhetjük az elérhető
hatótávot (kilométerben), az akkumulátor töltöttségi szintjét (százalékban), a töltés sebességét (kW-ban), valamint a teljes töltöttségig
várhatóan hátralévő időt (órában és/vagy percben).

A még intenzívebb vezetési élmény érdekében a PEUGEOT 3008 SUV HYBRID4 (4x4)* és HYBRID változatban is rendelkezésre áll. A belső
égésű motor és a - jármű első, ill. hátsó részében elhelyezett - két villanymotor együttes használatával összesen akár 300 LE teljesítmény1
áll rendelkezésre. A teljesítményigénytől és az akkumulátorszinttől függően a négykerék-meghajtás tisztán elektromos üzemmódban is
használható. Az Ön kényelmét szolgálja a légkondicionáló berendezés új funkciója is: előre, indulás előtt beprogramozhatja az utastér
fűtését vagy hűtését 21 fokra a külső hőmérséklettől függően. A MyPeugeot mobil alkalmazás segítségével bárhol2 és bármikor2 hozzájuthat
ezekhez az információkhoz, távolról időzítheti a töltést vagy előre beállíthatja a hőmérsékletet az utastérben.
A négykerék meghajtás a választott motorizációtól függ.
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A mobilhálózat teljesítményétől függően.

A képen szereplő modell: PEUGEOT 508 HYBRID

ELEKTROMOSAN, KÖNNYEDÉN, BÁRHOL

A VADONATÚJ „BRAKE” FUNKCIÓ

A lítium-ion technológiával készült nagyfeszültségű (300 V) akkumulátor a hátsó ülések alatt helyezkedik el, így nem csökkenti sem az
utastér, sem a csomagtér méretét1. Az akkumulátor kapacitása 11,8 kWh (508 és 508 SW HYBRID) és 13,2 kWh (3008 HYBRID és HYBRID4)
közötti, mellyel a PEUGEOT 3008 HYBRID4 tisztán elektromos üzemmódban a WLTP szabvány2,3 szerint 59 km-t (NEDC3 szerint 69 km-t)
tud megtenni. Hagyományos aljzatról (8 A, 3,7 kW-os standard kábellel) 7 és fél óra alatt tölthető fel, míg a megerősített Green’up®
csatlakozóról (14 A, 3,7 kW) 4 óra, az opcióként rendelhető Wallbox (32 A, 7,4 kW) használatával pedig kevesebb mint 2 óra alatt.

A „BRAKE” funkció aktiválásával segítheti a lassításkor felszabaduló energia visszaáramoltatását az akkumulátorba, mégpedig anélkül,
hogy a fékre lépne.

Padlólemez fölött mérve.
 feltüntetett adatok a WLTP szabályozásnak megfelelően kerültek kiszámításra. Az új gépjárművek fogyasztási és CO2-kibocsátási adatainak meghatározása
A
2018. szeptember 1-je óta a WLTP szabályozás alapján történik, amely a korábbiaknál életszerűbb tesztkörülmények között méri a gépkocsik fogyasztását, CO2-kibocsátását,
valamint a PLUG-IN HYBRID üzemű modellek hatótávját. A korábbiaknál realisztikusabb módon elvégzett WLTP tesztek teljes egészében átvették a régi NEDC rendszer szerepét.
A PLUG-IN HYBRID modellek WLTP rendszerben mért hatótávolsága sok esetben alacsonyabb az NEDC rendszerben korábban mérteknél. A kiadványban jelzett hatótávok
a modellek egyedi értékeinek átlagai. A feltüntetett adatok adott esetben változhatnak, elsősorban a különleges felszereltségi elemek és tartozékok, valamint a gumiabroncsok
függvényében.
3
PEUGEOT 3008 HYBRID4.

TELJESÍTMÉNY, HATÓTÁVOLSÁG ÉS TÖLTÉSI IDŐ
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3008 Hybrid

Teljesítmény

Akkumulátor kapacitás

Elektromos hatótávolság

Töltési idő szériakábellel

Leggyorsabb töltés

225 LE

13,2 kWh

56 km

Több, mint 7 óra

Kevesebb, mint 2 óra

3008 Hybrid4

300 LE

13,2 kWh

59 km

Több, mint 7 óra

Kevesebb, mint 2 óra

508 Hybrid

225 LE

11,8 kWh

54 km

7 óra

Kevesebb, mint 2 óra

508 SW Hybrid

225 LE

11,8 kWh

52 km

7 óra

Kevesebb, mint 2 óra

A feltüntetett hatótávolság és az energiafogyasztási értékek az új gépjárművek esetén 2018. szeptember 1. óta alkalmazandó WLTP-tesztelési eljárás szerint kerültek megadásra.
Ez a mérési eljárás valós használati körülményeken alapul, és egyéb tényezőket is figyelembe vesz (pl. sebesség, hőmérsékletszabályozás az utastérben, vezetési stílus és külső
hőmérséklet). A töltési időt befolyásolja a gépjárműbe szerelt töltőegység teljesítménye, a töltőkábel, valamint a használt töltőállomás típusa és teljesítménye.
A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás értékek az új gépjárművek esetén 2018. szeptember 1. óta alkalmazandó WLTP-tesztelési eljárás szerint kerültek megadásra.
A WLTP mérési eljárás a korábban alkalmazott NEDC vizsgálati eljárást váltja fel. A valóságosabb tesztkörülményeknek köszönhetően a WLTP eljárás szerint mért üzemanyagfogyasztás és CO2 -kibocsátás sok esetben magasabb, mint a NEDC eljárás szerint mért értékek. Az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás értékek a tényleges felhasználási
körülményektől és egyéb tényezőktől (pl. adott felszereltség, opciók, gumiabroncs-jellemzők) függően változhatnak.
A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás értékek az új gépjárművek esetén 2018. szeptember 1. óta alkalmazandó WLTP-tesztelési eljárás szerint kerültek
megadásra, és az egyéb gépjárművekkel való összehasonlíthatóság érdekében az adatok NEDC értékekre is átváltásra kerültek. A NEDC értékek nem veszik figyelembe többek
között a használati feltételeket, a vezetési stílust, a felszereltséget vagy a tartozékokat, továbbá a gumiabroncsok jellemzőitől függően is változhatnak. Az üzemanyag-fogyasztásról
és a CO2-kibocsátásról további információt az értékesítési helyen közzétett üzemanyag-gazdaságossági címkében, továbbá a közlekedési hatóság által kiadott üzemanyaggazdaságossági ismertetőben találhat (a 2017. év vonatkozásában közzétett legfrissebb fogyasztási kiadvány a https://www.nkh.gov.hu/mediakozpont/kiadvany/-/b/2308872/
fogyasztasi-kiadvany-2017 linken elérhető). További információkért, kérjük, keresse a Peugeot-márkakereskedéseket!
A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás időpontjában, azaz 2020. májusban érvényes adatok. A képeken bemutatott gépjárművek felszereltsége széria vagy opció,
változattól függően. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor indokolási és kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja
a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a Peugeot a módosított adatokat tartalmazó
katalógust a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a www.peugeot.hu internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak vagy szerződés hivatalos
alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében, kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot előzetes beleegyezésével
használhatók fel, illetve reprodukálhatók. A katalógus kiadása: 2020. május.
A Peugeot e-208 elektromos modell hatótávolsága WLTP szabvány szerint: 340 km, NEDC szabvány szerint: 450 km, elektromos-energia
fogyasztása: 16,31 kWh/100 km. A Peugeot e-2008 SUV modell elektromos modell hatótávolsága WLTP szabvány szerint: 320 km, NEDC szabvány
szerint: 430 km, elektromos-energia fogyasztása: 17,8 kWh/100 km. A Peugeot 3008 HYBRID4 modell WLTP szabvány szerinti fogyasztása
1,3 l /100 km, CO2 kibocsátása 29 g/km, 59 km autonómia 100% elektromos módban. A Peugeot 508 HYBRID modell WLTP szabvány szerinti
fogyasztása 1,3 l /100 km, CO2 kibocsátása 29 g/km, 54 km autonómia 100% elektromos módban. A Peugeot 508 SW HYBRID modell WLTP
szabvány szerinti fogyasztása 1,3 l /100 km, CO2 kibocsátása 30 g/km, 52 km autonómia 100% elektromos módban.

