PEUGEOT
PLUG-IN HYBRIDER

P E U G E OT P LU G - I N H Y B R I D – E N N Y M Å N G S I D I G R Ö R L I G H E T
Peugeots modellprogram av plug-in hybrider kombinerar kraftfulla

NYA PEUGEOT 508 SW PLUG-IN HYBRID

NYA PEUGEOT 508 PLUG-IN HYBRID

NYA PEUGEOT 3008 SUV PLUG-IN HYBRID

bensinmotorer med laddningsbara elmotorer. Rymlig SUV, smidig

Föredrar du en kombi kommer du att bli imponerad av nya Peugeot

Med sportig känsla och karaktär är nya Peugeot 508 Plug-In Hybrid

En kraftfull SUV med Peugeots innovativa premiumteknik. Nya

kombi eller sportig halvkombi – Peugeots plug-in hybrider kan laddas

508 SW Plug-In Hybrid. Med ett rymligt bagageutrymme och premium

en exklusiv kraft och en helt ny körupplevelse. Flera körlägen gör

både i hemmet och på offentliga laddstationer.

teknologi är det en bil som andas framtid. Upptäck körglädjen med en

mångsidigheten stor och med en elektrisk räckvidd på upp till 54 km

fyrhjulsdrift, upp till 300 hk2 och flera spännande körlägen. Den har

total motorstyrka på 225 hk och elektrisk räckvidd på upp till 52 km .

är vardagens resor inga problem.

också en klassledande elektrisk räckvidd på upp till 59 km1,3.
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All elektrisk räckvidd är angiven enligt WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) vilket är ett nytt och mer realistiskt körtest för bilars utsläpp och räckvidd.

Peugeot 3008 SUV Plug-In Hybrid kan väljas med tvåhjuls- eller
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All elektrisk räckvidd är angiven enligt WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) vilket är ett nytt och mer realistiskt körtest för bilars utsläpp och räckvidd.
Tillgängligt på nya Peugeot 3008 SUV Plug-In Hybrid 4WD. På 2WD är den totala motoreffekten 225 hk.
Gäller på nya Peugeot 3008 SUV Plug-In Hybrid 4WD. För 2WD är räckvidden 40 km enligt WLTP.
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Nya Peugeot i-Cockpit 3D.

Modern pekskärm.

E L E K T R I F I E R A D I N KÖ R N I N G .

N YA P E U G E O T i - C O C K P I T 3 D .

Varje gång Peugeots plug-in hybrider startas aktiveras det elektriska läget automatiskt så att alla fördelar med elektrisk drift omedelbart kan

Peugeots tekniskt innovativa instrumentpanel Peugeot i-Cockpit 3D är ett signum för Peugeots komfort och körglädje. I plug-in hybriderna är

nyttjas. Upplev en tyst och behaglig körning och känn kraften från det direkta vridmomentet från den effektiva elmotorn. Bränsleförbrukningen

instrumentpanelen speciellt anpassad för den elektriska hybridtekniken. Körinformation visas tydligt inom förarens synfält och det går även

är dessutom noll under elektrisk drift. Flera valbara körlägen som sportläge, hybridläge och elektriskt läge ökar även komforten och körglädjen.

smidigt att hålla koll på återstående elektrisk räckvidd, laddtider, laddningskapacitet och aktivt körläge.
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Ladda snabbare via en laddbox.

Smidig automatväxel.

TEKNISKA FUNKTIONER.

M OTO R E R O C H L A D D N I N G .

Peugeots plug-in hybrider genomsyras av premiumteknologi som både underlättar och berikar din körning. Med aktivering av den smidiga

Peugeots plug-in hybrider är utrustade med en bensinmotor och en elmotor. Med nya Peugeot 3008 SUV Plug-In Hybrids fyrhjulsdrift kan

bromsfunktionen laddas bilens batteri vid inbromsning. Tack vare en specifik hybridmeny går det smidigt att styra och reglera bilens elektriska

motorerna tillsammans nå upp till totalt 300 hk. I varje plug-in hybrid från Peugeot är ett batteri placerat under baksätena, vilket gör att

funktioner, såsom att hitta nya laddstationer, ändra körläge och ställa in bilen efter önskad komfort. Plug-in hybriden kan också kopplas till

varken passagerarutrymmet eller bagagevolymen påverkas. Batteriet har en kapacitet på 11,8–13,2 kWh1, beroende på vilken modell det

appen MyPeugeot där förprogrammering av till exempel kupéklimat och visning av nödvändig information är tillgänglig på distans.

gäller. Batteriet laddas sedan smidigt i ett standarduttag, vars lämplighet har kontrollerats av behörig elektriker. Det går också att ladda
snabbare via en specialinstallerad laddbox.
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Batterikapaciteten 11,8 kWh gäller för modellerna 508 och 508 SW Plug-In Hybrid, samt 3008 Plug-In Hybrid med 2WD. 13,2 kWh gäller för 3008 Plug-In Hybrid 4WD.
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www.peugeot.se

Art.nr: LLHYBRIDPE20

Ruta återförsäljare

