
Modell
Motor

(cm 3 )
Gyári típuskód Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

208 VAN Active 1.5 BlueHDi 100 S&S 1499 1PIAADLMDJK0ACH7 4 030 000 5 118 100

208 VAN

Érvényes: 2020.06.05.-től a következő árlista közléséig.

2 SZEMÉLYES KISÁRUSZÁLLÍTÓ

A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés 
költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. Az árlistában szereplő 
adatok tájékoztató jellegűek,  előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a P Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. 
A P Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok,  felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés 
nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Peugeot márkakereskedői hálózattal.



Active
FELSZERELTSÉG Bruttó ár (Ft)

ABS, ESP, elektronikus fékerőelosztó, vészfékrásegítés, automata vészvillogó S

Indirekt keréknyomás ellenörző S

Léptetőkódos indításgátló S

Pirotechnikai övfeszítők, överő-határoló S

Vezető-, utasoldali, oldal és függönylégzsákok S
Raktérelválasztó rács S

Ködfényszórók S

FE10 LED-es nappali menetfény, elliptikus halogén fényszórók 31 496 40 000

AB08 Riasztóberendezés 64 567 82 000

JB01 Könyöklő rakodórekesszel elöl és króm dekoráció a váltókar körül 31 496 40 000

Belső levegőkeringetés pollenszűrővel S

Raktér takaró S

Elektromos ablakemelők elöl S

Elektromos ablakemelők elöl – vezetőoldalon szekvenciális S

Központi zár távirányítóval S

Fedélzeti számítógép S

Két irányban állítható kormányoszlop, állítható magasságú vezetőülés S

Szervokormány  S

Tempomat és sebességhatároló S

Színezett üvegek S

Manuális klímaberendezés S

RE07 Két zónás, automatikus klímaberendezés 66 930 85 000

VH02 Bőrbevonatú kormánykerék fém betéttel, bőr váltógomb és váltószoknya 15 748 20 000

WV33
Kilátás csomag: elektrokróm belső visszapillantó,  esőérzékelős ablaktörlő, automata 
fényszóró-bekapcsolás 

40 945 52 000

HU02 Elektromosan behajtható tükrök 19 685 25 000

UB01 Tolatóradar 55 118 70 000

UB09 Tolatóradar és tolatókamera 118 110 150 000

WLP6 Kormányról vezérelhető rádió, érintőképernyő, USB csatlakozó, Bluetooth kihangosító S

WLU0
Kormányról vezérelhető rádió, érintőképernyő, USB csatlakozó, Bluetooth kihangosító, Mirror 
screen

51 181 65 000

WLU2
Kormányról vezérelhető rádió, érintőképernyő, USB csatlakozó, Bluetooth kihangosító, Mirror 
screen + NAC navigáció

181 102 230 000

15''-os acél keréktárcsa "Bore" dísztárcsákkal -

15''-os acél keréktárcsa "Niobium" dísztárcsákkal S

ZH6S 15" könnyűfém keréktárcsa "Azote" + szükségpótkerék 86 614 110 000

Fekete hűtőmaszk aluszürke kerettel, króm Peugeot felirat, fekete lökhárító betét

Fekete hűtőmaszk króm kerettel, króm Peugeot felirat, fekete lökhárító betét, mattfekete alsó 
betét króm csíkkal

S

Fekete tükörházak, fekete kilincsek

Színre fújt tükörházak és kilincsek S

VD09 Sötétített hátsó szélvédő és oldalüvegezés 19 685 25 000

Szükségpótkerék S

0MM0 Metálfényezés 86 614 110 000

0MP0 Szürke Hurricane fényezés (9GP0 színkód) 43 307 55 000

A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, 
ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel 
fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek,  
előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a P Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában 
felelősséget vállalni. A P Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok,  
felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű 
megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Peugeot márkakereskedői hálózattal.

MEGJELENÉS

208 VAN
Érvényes: 2020.06.05.-től a következő árlista közléséig.
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Dimensions extérieures 
Hosszúság (m) 3,973

Szélesség kihajtott / behajtott visszapill. tükrökkel (m) 2,004 / 1,829

Magasság  (m) 1,46

Rakodóküszöb-magasság üresen (m) 0,688

Tengelytávolság (m) 2,538

Hasmagasság (menetkész állapotban) (mm) 123 -129

Első / hátsó túlnyúlás  (m) 0,772 / 0,652

Forduló kör járdaszegélyek között (m) 5,2

Hasznos raktér méret  (m3) kb. 0,9

Hasznos raktér hosszúság (m) 1,115

Hasznos hossz a kalaptartó vonalában (m) 1-1,05

Szélesség kerékdobok között (min. szélesség)  (m) 0,98

Hasznos magasság középen mérve (max. magasság) (m) 0,857

Szállítható személyek száma 2

Hasznos szélesség a "csomagtérben"  (m) 1,03

Hasznos szélesség a hátsó ajtók között mérve (m) 1,26

Saját tömeg (opciók nélkül) (kg) 1134

Megengedett össztömeg (kg) 1540

Vontatható össztömeg fékezett utánfutóval (kg) 1100

Max. hasznos terhelhetőség (Kg) 406

Össz. engedélyezett guruló tömeg (kg) 2640

Hengerűrtartalom (cm3) 1499

Hengerek száma / elrendezése 4 / soros

Szelepek száma hengerenként 4

Maximális teljesítmény (kW / LE -  fordulat/perc) 73/100 - 3500

Maximális nyomaték (Nm - fordulat/perc) 250 - 1750

Környezetvédelmi besorolás Euro 6.2

Maximális sebesség(km/h) 188

Üzemanyagtartály (L) 45

Városi (l/100km) 4,6

Országúti (l/100km) 3,4

Vegyes (l/100km) 3,8

CO2 kibocsátás (vegyes) (g/km) 100

Típus manuális

Fokozatok száma 5
Gumiabroncs  mérete 185/65 R15 T
Pótkerék szükségpótkerék

Első futómű
Pseudo-MacPherson rendszerű 

felfüggesztés, tekercsrugókkal, hidraulikus 
lengéscsillapítókkal

Hátsó futómű
Kapcsolt lengőkaros hátsó felfüggesztés 

deformálodó híddal, tekercsrugókkal, 
hidraulikus lengéscsillapítókkal
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208 VAN MŰSZAKI ADATOK
1.5 BlueHDi
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