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PEUGEOT iOn
MOTOR

El-synkron

BRÄNSLEFÖRBRUKNING
Blandad körning

13,5 kWh/100km

CO2 blandad (g/km)

0 g/km

Räckvidd

150 km

MOTOR
Batteri typ / Kapacitet (kW.h)
Maxeffekt kW (hk DIN) *
Vid varvtal (v/min)
Max vridmoment Nm / kgm
Vid varvtal (v/min)

Litium-ion / 16
49 (67)
2500 till 8000
180
0 till 2000

Miljöklass

El

Bränsle

El

*49 kW toppeffekt, 35 kW jämn effekt
VÄXELLÅDA
Reversibel en stegs

l

STYRNING
Elektrisk servostyrning

l

Vändcirkeldiameter (m)

9,00

BROMSAR
Ventilerade skivor fram

l

Trummor bak

l

ABS-bromsar

l

EBD (bromskraftsfördelare)

l

EBA (nödbromsassistans)

l

ESP (Aktiv stabilitetskontroll)

l

SSP (stabilitetsstyrsystem)

l

TCL (Antispinnsystem)

l

DIMENSIONER (m)
Totallängd

3,47

Totalbredd

1,59

Axelavstånd

2,55

Spårvidd fram

1,31

Spårvidd bak

1,27

Höjd

1,61

Antal sittplatser

4

Däckdimension

145 / 65 R15 - 175 / 55 R15

VOLYMER (l)
Bagagerumsvolym (VDA)

168

VIKTER (kg)
Tjänstevikt

1195

Totalvikt

1450

Sammanlagda bruttovikter (tågvikt)

1450

Maxlast

255

Max dragvikt med bromsat släp

0

Max taklast

0

PRESTANDA
Toppfart (km/tim)

130

Acceleration 0-100 km/tim (sek)

15,9
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PEUGEOT iOn
STANDARD - & TILLVALSUTRUSTNING
SÄKERHET
ABS-bromsar

l

EBD (bromskraftsfördelare)

l

EBA (nödbromsassistans)

l

ESP (Aktiv stabilitetskontroll)

l

SSP (stabilitetsstyrsystem)

l

TCL (Antispinnsystem)

l

Barnstolsfästen (Isofix) på ytterplatser i baksätet

l

Barnsäkra dörrar bak

l

Bältespåminnare fram

l

Dimljus

l

Förstärkningsbalkar i dörrar fram och bak

l

Halogenstrålkastare

l

Högt monterat bromsljus i takspolier

l

Krockkudde förare

l

Krockkudde passagerare (urkopplingsbar)

l

Ljuslängdsjustering från kupén

l

Punkteringskit

l

Pyrotekniska bältessträckare samt belastningsbegränsare fram

l

Sidokrockgardiner fram och bak

l

Sidokrockkuddar fram

l

FUNKTION
Digital hastighetsmätare

l

Dimljusindikator

l

El-hissar fram och bak

l

El-justerbara ytterbackspeglar

l

El-uppvärmd bakruta

l

El-uppvärmd förarstol

l

El-uppvärmda ytterbackspeglar

l

Elektrisk servostyrning

l

Energiförbrukningsmätare

l

Energinivåmätare

l

Fjärrstyrt centrallås

l

Höjdjusterbar förarstol

l

Kartlampa i tak fram

l

Luftkonditionering (AC)

l

Reostat

l

Servicepåminnare

l

Tonade rutor bak

l

USB-anslutning

l

Varningslampa för bromsvätskenivå

l

Vindrutetorkare bak

l

Vindrutetorkare fram

l

WIP Sound: Cd-radio 4 högtalare (förberedd för 6 högtalare)

l

INTERIÖR
12 V uttag på instrumentpanel

l

Handskfack med korthållare

l

Kromad knopp på handbroms

l

Kromring runt högtalare fram

l

Kromring runt luftutblås

l

Mugghållare fram på förarsida

l

Mugghållare fram på passagerarsida

l

Spegel vänster solskydd

l

Tre-ekrad läderratt

l

Växelspaksknopp i läder

l

EXTERIÖR
Aluminiumfälgar 15"

l

Färganpassad stötfångare bak

l

Färganpassad stötfångare fram

l

Färganpassade dörrhandtag

l

Laddningsuttag för ordinarie laddning på fordonets högra sida

l

Laddningsuttag för snabbladdning på fordonets vänstra sida

l

Metallic lack

3 990 kr

Metallic lack (treskikts, vit Pearl)

4 990 kr

l = Standardutrustning

- = Ej tillgängligt

|

Alla priser inkl. moms
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PEUGEOT iOn
FÄLGAR
FÄLGAR
El-syncron reversibel en stegs

Aluminiumfälg 15"

l

Standar Aluminiumfälg 15"

l = Standardutrustning

- = Ej tillgängligt

|

Alla priser inkl. moms
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PEUGEOT iOn
FÄRGER & KLÄDSAR
TYG
Blå Naxos
4PFX

Solid

Vit Antarctiq

l

Svart Perla Nera

l

Gul Soleil

l
l

Röd Lips
Metallic
3 skikts Metallic

Blå Kili

4 900 kr

Grå Cool Silver

4 900 kr

Svart Pearl

4 900 kr

Vit Pearl

5 900 kr

Blå KILI

Grå COOL SILVER

Svart PEARL

Svart PERLA NERA

Gul SOLEIL

Vit ANTARCTIQ

Röd LIPS

Vit PEARL

Tyg NAXOS

l = Standardutrustning

- = Ej tillgängligt

M = Möjligt att beställa

|

Alla priser inkl. moms
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PEUGEOT IOn
Lokala prisavvikelser och andra kampanjerbjudanden kan förekomma. Välkommen till din Peugeot återförsäljare
GÄLLER TECKNAD ORDER FRÅN 2013-03-15

GRUNDMODELL
iOn (Miljöbil)

EFFEKT
67 hk*

CO2
0 g/km

CIRKAPRIS
362 000 kr

KAMPANJPRIS
281 000 kr

KAMPANJRABATT
-81 000 kr

*Toppeffekt, kontinuerlig effekt 48 hk
STANDARDUTRUSTNING I URVAL
ABS
CSC (kurvbromskontroll)
EBD (bromskraftsfördelare)
ESP (antisladdsystem)
Aluminiumfälgar 14"
Cd-radio
El-fönsterhissar fram
El-styrd servostyrning
El-uppvärmd bakruta och bakrutetorkare
Fjärrstyrt centrallås
Fällbart och delbart baksäte
Färganpassade backspeglar och dörrhandtag
Krockkudde förare & passagerare
Luftkonditionering AC
Manuellt justerbara backspeglar
Sidokrockgardiner
Sidokrockkuddar
Sidoskyddslister
Steglös växellåda
Tygklädsel "Naxos"
TILLVAL
Metalliclack
Metalliclack (tre-skikts)

iOn
std
std
std
std
std
std
std
std
std
std
std
std
std
std
std
std
std
std
std
std
iOn
4 900 kr
5 900 kr

Inom ramen för sin kontinuerliga strävan att förbättra sina produkter förbehåller sig Peugeot Sverige/KW Bruun Autoimport AB rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter,
utrustning, tillval och färgsättning.

Skräddarsydda tjänster
och garantier
När du väljer Peugeot får du också tillgång till det stora nätet av försäljningsställen och verkstäder, såväl i Sverige som i övriga Europa. När du anförtror dig
och din bil till en Peugeothandlare eller till en auktoriserad Peugeotverkstad, kan
du vara säker på att det är utbildade specialister som tar hand om din bil.
Tillverkarens garantier

Peugeot Försäkring

Kvalitet innebär mycket hos Peugeot. Två års nybilsgaranti utan
milbegränsning och för drivlinans komponenter fem år och/eller
50 000 Km. Dessutom lämnar vi 3 års Peugeot Assistance, 3 års
vagnskadegaranti, 12 års genomrostningsgaranti och 3 års
lackgaranti.
Drivlinans komponenter är följande:
• elmotorn
• elmotorstyrboxen
• omvandlare/laddare
• högspänningskabeln, inuti bilen, för normal laddning
• högspänningskabeln, inuti bilen, för snabb laddning
• separat kabel för normal laddning
• drivbatteri
• drivbatteriets styrbox
• elbilstyrbox
• reduktionsväxel
För att denna specifika garanti ska gälla, måste du följa
nybilsgarantins allmänna villkor, som anges på förgående
sidor, till fullo (servicejournalen ska vara ifylld, hänsyn tagen
till inskränkningar i garantin, etc.).

Peugeot försäkring är speciellt utformad för dig som kör Peugeot.
Du är garanterad att eventuella reparationer alltid utförs hos
Peugeots auktoriserade verkstäder och att de använder reservdelar
ur Peugeots originaldelssortiment. Det ger trygghet och högt andrahandsvärde. När du nytecknar Peugeot försäkring via någon av
Peugeots aukto-riserade återförsäljare, ingår alltid självriskreducering på vagnskadegarantin med 3 000 kr. Det innebär att självrisken
reduceras på alla skador som är ersättningsbara via din vagnskadegaranti. Dessutom ingår hyrbil om du råkar ut för en ersättningsbar
skada på din bil. Vill du veta mer, ring 077– 11 11 680.

Peugeot Assistance
Ett samtal räcker om du skulle få problem. Både i Sverige och i
övriga Europa får du hjälp från Peugeot Assistance dygnet runt
365 dagar om året på telefonnummer 020-89 89 73.

Peugeot Serviceavtal
Förebygga och underhålla – två unika och anpassade lösningar
för bekymmersfri körning. Du kan själv välja avtalsnivå – alltifrån
reparationer och byte av reservdelar till löpande underhåll – och du
omfattas alltid av Peugeots kvalitetsgaranti. Valet är helt och hållet ditt. Mer information om serviceavtal finns på www.peugeot.se.

sortiment och originaldelar
Alla våra originaldelar har testats och kontrollerats noggrant för din
säkerhet. Det är en garanti för kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet.
Garantitiden från Peugeots auktoriserade återförsäljare är ett år på
delar och arbete.

Peugeotkortet
Som Peugeotägare kan du välja att betala dina bilkostnader med
vårt betal- /kreditkort Peugeotkortet. Kortet är kopplat till VISA och
gäller på miljontals inköpsställen och du betalar ingen årsavgift.
Fördelarna med att använda Peugeotkortet är att det är ett enkelt
och bekvämt sätt att betala med och dessutom får du bonus på alla
dina inköp. Du kan även välja att dela upp dina betalningar. Hämta
ansökan hos din närmaste Peugeothandlare eller hämta den portofria ansökan direkt på Peugeots hemsida.

Peugeot Internet
Upptäck Peugeot på Internet – gå in på: www.peugeot.se

Återvinning
För mer information om återvinning och övrig information om
Peugeot välkomnar vi till besök på www.peugeot.se

Generalagent: KW Bruun Autoimport AB
Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö
Telefon: 08-555 433 00, telefax: 08-555 433 40
E-post: info@peugeot.se, hemsida: www.peugeot.se

Uppgifterna och illustrationerna i denna broschyr är baserade på de tekniska uppgifter som gäller vid produktionen av denna brochyr. Utrustningen är standard eller tillval, beroende på version.
Inom ramen för sin kontinuerliga strävan att förbättra produkten förbehåller sig Peugeot rätten att när som helst ändra tekniska uppgifter, priser, utrustning, tillval och färgsättning. De aktuella
fotografiska reproduktionsmetoderna kan inte återge färgernas lyster i sin helhet. Broschyren ska därför uppfattas som en allmän information och utgör ingen avtalshandling. För ytterligare
preciseringar och kompletterande information, kontakta din Peugeotåterförsäljare. Innehållet i denna broschyr får inte reproduceras utan uttryckligt tillstånd från Automobiles Peugeot.

