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108 3-deurs
consumentenprijs 

(1)
fiscale             

waarde (2) bpm btw prijs excl
private lease 

maandtermijn (3)
benzine

Motor kw label CO2

Access   1.0 e-VTi 68 50 B 88 10.945,- 10.225,- 1.447,- 1.523,- 7.255,- 189,-
Active 1.0 e-VTi 68 50 B 88 12.890,- 12.170,- 1.447,- 1.861,- 8.862,- 209,- 
Allure 1.0 e-VTi 68 50 B 88 14.240,- 13.520,- 1.447,- 2.095,- 9.978,- 221,- 

108 5-deurs
consumentenprijs 

(1)
fiscale             

waarde (2) bpm btw prijs excl
private lease 

maandtermijn (3)
benzine

Motor kw label CO2

Access   1.0 e-VTi 68 50 B 88 11.305,- 10.585,- 1.447,- 1.586,- 7.552,- 193,- 
Active 1.0 e-VTi 68 50 B 88 13.250,- 12.530,- 1.447,- 1.924,- 9.160,- 216,- 
Active 1.0 VTi 68 ETG5 (4) 50 B 97 14.520,- 13.800,- 2.014,- 2.046,- 9.741,- 230,- 
Allure 1.0 e-VTi 68 50 B 88 14.600,- 13.880,- 1.447,- 2.158,- 10.275,- 227,- 
Allure 1.0 VTi 68 ETG5 (4) 50 B 97 15.870,- 15.150,- 2.014,- 2.280,- 10.856,- 241,- 
Collection 1.0 e-VTi 68 60 B 88 14.920,- 14.200,- 1.447,- 2.213,- 10.540,- 243,- 
GT-Line 1.2 Puretech 82 60 C 99 17.280,- 16.560,- 2.216,- 2.489,- 11.855,- 274,- 

(1) De consumentenprijs zoals hierboven vermeld is de adviesprijs van de auto, inclusief btw en bpm en alle kosten die gemaakt 
moeten worden om uw auto rijklaar te maken. Een specificatie van deze inbegrepen kosten vindt u achter in deze prijslijst.
(2) De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling.
(3) Maandtermijn is gebaseerd op Private Lease, 48 maanden, 10.000 kilometer per jaar, inclusief All-Risk verzekering met Eigen Risico van €450,- 
per niet verhaalbare schade, motorrijtuigenbelasting, reparatie, onderhoud en banden. U kunt uw exacte Private Lease maandtermijn berekenen op 
www.peugeot.nl/privatelease. Hier kunt u uw nieuwe Peugeot samenstellen naar uw wensen en de Private Lease maandtermijn berekenen op basis 
van de door u gewenste looptijd, kilometrage, opties, etc. Voor meer informatie over de inhoud en voorwaarden kunt u hier ook terecht.
(4) ETG = Efficiënt Tronic Gearbox  (elektronisch geschakelde versnellingsbak)
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108

opties
consumentenadviesprijs

Access Active Allure Collection GT-Line incl. BTW btw prijs excl
Pack Premium (1) - O S S S 350,- 61,- 289,-
Pack Techno (2) - O - (2) - (2) - (2) 350,- 61,- 289,-
Pack Dynamic (3) - O - (3) S - (3) 250,- 43,- 207,-
Pack Nav (4) - - O - - (4) 500,- 87,- 413,-
Pack City (5) - - O O O 150,- 26,- 124,-
Pack City Plus (6) - - O O O 400,- 69,- 331,-
Pack Style (7) - - O - (7) - (7) 100,- 17,- 83,-
Vernis metaallak O O O O O 475,- 82,- 393,-
Meerprijs Rouge Scarlet O O O O O 200,- 35,- 165,-
Twotone carrosserieafwerking (8)  -  - O - - 715,- 124,- 591,-
Active City Brake met Lane Departure Warning System (9)  -  - O O O 350,- 61,- 289,-
Lederen bekleding met verwarmbare voorstoelen  -  - O O O 990,- 172,- 818,-
Radio/MP3 (10) O S S S S 250,- 43,- 207,-
DAB+ digitale radio-ontvangst  -  - - O O 200,- 35,- 165,-
Extra getinte achterste zijruiten (11)  - - - - O 100,- 26,- 124,-
Ambiance Noir/Rouge, Jaune Pepite of Porcelaine (12)  -  - O - - 150,- 26,- 124,-
Personalisatie Diamond (13)  - - O - - 500,- 87,- 413,-
Personalisatie Kilt (13)  - - O - - 500,- 87,- 413,-
Personalisatie Barcode (13)  - - O - - 500,- 87,- 413,-
Personalisatie Dressy (13)  - - O - - 500,- 87,- 413,-
Personalisatie Tattoo (13)  - - O - - 500,- 87,- 413,-
Personalisatie Sport (13)  - - O - - 500,- 87,- 413,-

 O =  optioneel, S = standaard
(1) =  Pack Premium: Airconditioning en Mistlampen vóór.
(2) =  Pack Techno: 7” kleuren touchscreen met mirrorlink (voor Android), Achteruitrijcamera en DAB+ digitale radioontvangst. 
 Geintegreerde navigatie voor € 619,= extra: Indien het Pack Techno wordt besteld is het mogelijk om navigatie als accessoire, achteraf in te bouwen.   
 De navigatie werkt dan over het kleuren touchscreen.
 7” kleuren touchscreen met mirrorlink (voor Android) is standaard op Allure, Collection en GT-Line.
 Kijk op deze link welke telefoons compatibel zijn: http://www.peugeot.nl/connected-phone/.
(3) =  Pack Dynamic: Extra getinte achterste zijruiten en achterruit, Chroomstrip onderzijde zijruiten, Lederen stuurwiel en pookknop, Elektrisch 
 verstelbare, verwarmbare buitenspiegels en Toerenteller.  
 Lederen stuurwiel en pookknop, elektrisch verstelbare, verwarmbare buitenspiegels en toerenteller is standaard op Allure en GT-Line. 
 Extra getinte achterruit is standaard op GT-Line.
(4) =  Pack Nav: Geïntegreerd navigatiesysteem (werkend over het kleuren touchscreen), DAB+ digitale radio-ontvangst. 
 Navigatiesysteem is standaard op GT-Line.
(5) =  Pack City: Climate control, Automatsch inschakelende verlichting en achteruitrijcamera
(6) =  Pack City Plus: Climate control, Automatisch inschakelende verlichting, Achteruitrijcamera en Keyless Entry & Start.
(7) =  Pack Style: Extra getinte achterste zijruiten en achterruit, Chroomstrip onderzijde zijruiten, Spiegelkappen en deurgrepen buitenzijde verchroomd.  
 Pack Style standaard op Collection (verchroomde spiegelkappen afhankelijk van de carrosseriekleur). Extra getinte achterruit is standaard op GT-Line.  
(8) =  Dak, motorkap en spiegelkappen in Bleu Smalt of in Noir Caldera. In combinatie met thema ‘Dual 2’; stickers op de  flanken en mattenset. Leverbaar in  
 diverse kleuren op 3-deurs en op 5-deurs. Prijs exclusief metaallak of Rouge Scarlet. Niet mogelijk in combinatie met optie Pack Nav.
(9) =  Active City Brake omvat een camera en sensoren en helpt aanrijdingen met andere auto’s te vermijden. Het LDWS waarschuwt de bestuurder, indien deze  
 neigt van rijbaan te wisselen, zonder dat de richtingsaanwijzer geactiveerd is. 
(10) =  Radio FM/AM met MP3 afspeelmogelijkheid, USB/Jack-aansluiting en twee speakers 2 X 20 Watt.
(11) =  Inclusief chroomstrip onderzijde zijruiten. Extra getinte achteruit is standaard op GT-Line.
(12) =  Ambiance Noir/Rouge: Portierpanelen en rondom ventilatieroosters afgewerkt met rood. Ambiance Jaune Pepite: Middenconsole in hoogglans zwart,
 dashboardrand in hoogglans geel.  Ambiance Porcelaine: Middenconsole mat wit, dashboardrand mat wit. 
(13) =  Niet mogelijk in combinatie met optie Pack Nav.

accessoires
Met een 108 geeft u blijk van waardering voor moderne techniek en passie voor karaktervolle, stijlvolle en sportieve auto’s. U kunt uw 108 verder naar uw smaak uitrusten 
met exclusieve accessoires. Deze speciaal ontwikkelde accessoires sluiten perfect aan op het ontwerp en worden geproduceerd volgens de strenge Peugeot-kwaliteitseisen.
Informeer bij uw Peugeot Verkooppunt naar de mogelijkheden of kijk op www.peugeot.nl/services/accessoires
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108 TOP! 3-deurs
consumentenprijs 

(1)
fiscale             

waarde (2) bpm btw prijs excl
private lease 

maandtermijn (3)
benzine

Motor kw label CO2

Active 1.0 e-VTi 68 50 B 88 13.890,- 13.170,- 1.447,- 2.035,- 9.688,- 219,-
Allure 1.0 e-VTi 68 50 B 88 15.440,- 14.720,- 1.447,- 2.304,- 10.969,- 231,-

108 TOP! 5-deurs
consumentenprijs 

(1)
fiscale             

waarde (2) bpm btw prijs excl
private lease 

maandtermijn (3)
benzine

Motor kw label CO2

Active 1.0 e-VTi 68 50 B 88 14.240,- 13.520,- 1.447,- 2.095,- 9.978,- 226,-
Active 1.0 VTi 68 ETG5 (4) 50 B 97 15.510,- 14.790,- 2.014,- 2.217,- 10.559,- 240,-
Allure 1.0 e-VTi 68 50 B 88 15.780,- 15.060,- 1.447,- 2.363,- 11.250,- 237,-
Allure 1.0 VTi 68 ETG5 (4) 50 B 97 17.050,- 16.330,- 2.014,- 2.485,- 11.831,- 251,-
Collection 1.0 e-VTi 68 50 B 88 16.120,- 15.400,- 1.447,- 2.422,- 11.531,- 253,-

(1) De consumentenprijs zoals hierboven vermeld is de adviesprijs van de auto, inclusief btw en bpm en alle kosten die gemaakt moeten worden om 
      uw auto rijklaar te maken. Een specificatie van deze inbegrepen kosten vindt u achter in deze prijslijst.
(2) De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling.
(3) Maandtermijn is gebaseerd op Private Lease, 48 maanden, 10.000 kilometer per jaar, inclusief All-Risk verzekering met Eigen Risico van €450,-
      per niet verhaalbare schade, motorrijtuigenbelasting, reparatie, onderhoud en banden. U kunt uw exacte Private Lease maandtermijn berekenen 
      op www.peugeot.nl/privatelease. Hier kunt u uw nieuwe Peugeot samenstellen naar uw wensen en de Private Lease maandtermijn berekenen op 
      basis van de door u gewenste looptijd, kilometrage, opties, etc. Voor meer informatie over de inhoud en voorwaarden kunt u hier ook terecht.
(4) ETG = Efficiënt Tronic Gearbox  (elektronisch geschakelde versnellingsbak)



01-01-2018/5

108 TOP !

opties
consumentenadviesprijs

Active Allure Collection incl. btw btw prijs excl
Pack Premium (1) O S S 350,- 61,- 289,-
Pack Techno (2) O - (2) - (2) 350,- 61,- 289,-
Pack Dynamic (3) O S S 250,- 43,- 207,-
Pack Nav (4) - O - 500,- 87,- 413,-
Pack City (5) - O O 150,- 26,- 124,-
Pack City Plus (6) - O O 400,- 69,- 331,-
Meerprijs Rouge Scarlet O O O 200,- 35,- 165,-
Active City Brake met Lane Departure Warning System (7)  - O O 350,- 61,- 289,-
Lederen bekleding met verwarmbare voorstoelen  - O O 990,- 172,- 818,-
DAB-radio bij touchscreen  - - O 200,- 35,- 165,-
Vouwdak in kleur (red purple of jean blauw) O O (8) 150,- 26,- 124,-
Ambiance Noir/Rouge, Jaune Pepite of Porcelaine (9)  - O - 150,- 26,- 124,-
Personalisatie Diamond (10) - O - 500,- 87,- 413,-
Personalisatie Kilt (10) - O - 500,- 87,- 413,-
Personalisatie Barcode (10) - O - 500,- 87,- 413,-
Personalisatie Dressy (10) - O - 500,- 87,- 413,-
Personalisatie Tattoo (10) - O - 500,- 87,- 413,-

 O =  optioneel, S = standaard

(1) = Pack Premium: Airconditioning en Mistlampen vóór.
(2) =  Pack Techno: 7” kleuren touchscreen met mirrorlink (voor Android), Achteruitrijcamera en DAB+ digitale radioontvangst.
 Geintegreerde navigatie voor € 619,= extra.: Indien het Pack Techno wordt besteld is het mogelijk om navigatie als accessoire, achteraf in te bouwen.   
 De navigatie werkt dan over het kleuren touchscreen. 
 7” kleuren touchscreen met mirrorlink (voor Android) is standaard op Allure en Collection.
 Kijk op deze link welke telefoons compatibel zijn: http://www.peugeot.nl/connected-phone/.
(3) =  Pack Dynamic: Extra getinte achterste zijruiten en achteruit, Chroomstrip onderzijde zijruiten, Lederen stuurwiel en pookknop, Elektrisch 
 verstelbare, verwarmbare buitenspiegels en Toerenteller.
(4) =  Pack Nav: Geïntegreerd navigatiesysteem (werkend over het kleuren touchscreen), DAB+ digitale radio-ontvangst.
(5) =  Pack City: Climate control, Automatisch inschakelende verlichting en achteruitrijcamera.
(6) =  Pack City Plus: Climate control, Automatisch inschakelende verlichting, Achteruitrijcamera en Keyless Entry & Start.
(7) =  Active City Brake omvat een camera en sensoren en helpt aanrijdingen met andere auto’s te vermijden;
 Het LDWS waarschuwt de bestuurder indien deze neigt van rijbaan te wisselen zonder dat de richtingsaanwijzer geactiveerd is. 
(8) =  Zwart of Jean blauw afhankelijk van de gekozen carrosseriekleur. Geen meerprijs op Collection.
(9) =  Ambiance Noir/Rouge: Portierpanelen en rondom ventilatieroosters afgewerkt met rood. Ambiance Jaune Pepite: Middenconsole in hoogglans
 zwart, dashboardrand in hoogglans geel. Ambiance Porcelaine: Middenconsole mat wit, dashboardrand mat wit. 
(10) = Niet mogelijk in combinatie met optie Pack Nav.

accessoires
Met een 108 TOP ! geeft u blijk van waardering voor moderne techniek en passie voor karaktervolle, stijlvolle en sportieve auto’s. U kunt uw 108 TOP! 
verder naar uw smaak uitrusten met exclusieve accessoires. Deze speciaal ontwikkelde accessoires sluiten perfect aan op het ontwerp en worden 
geproduceerd volgens de strenge Peugeot-kwaliteitseisen. 
Informeer bij uw Peugeot Verkooppunt naar de mogelijkheden of kijk op www.peugeot.nl/services/accessoires
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Overzicht van de standaarduitrusting

De Peugeot 108 Access is standaard uitgerust met:

VEILIGHEID COMFORT
ABS. Stuurbekrachtiging.
ESP. Boordcomputer.
Hill Start Assist. Van binnenuit verstelbare buitenspiegels.
Frontairbags (passagiersairbag uitschakelbaar). Uitklapbare achterzijruitjes op 5-deurs.
Zij-airbags. Vaste achterzijruitjes op 3-deurs.
Window-airbags. Geheugenstand op de voorstoelen (3-deurs).
Bandenspanningscontrolesysteem.
2 ISOFIX bevestigingspunten op de achterbank. EXTERIEUR
Bandenreparatieset. 14” stalen velgen met wielplaten “Xaurel”.

Halogeen koplampen met LED accentverlichting.
INTERIEUR Zwarte spiegelkappen.
Achterbank met twee zitplaatsen en neerklapbare rugleuning. Zwarte deurgrepen.
2 hoofdsteunen op de achterbank. Voorbumper in carrosseriekleur, met zwarte inserts en LED dagrijverlichting.
Radiovoorbereiding (bedrading voor 2 speakers en antenne). Grille met chroomomranding.
Glanzend zwarte afwerking van het instrumentenpaneel. Achterbumper in carrosseriekleur.
Bekleding stof 'Curitiba'. Glazen achterklep met wisser en geïntegreerde spoiler.

De Active beschikt daarnaast over:

COMFORT INTERIEUR
Elektrisch bedienbare portierruiten vóór. Stuurwiel met glanzend zwarte insert.
Centrale vergrendeling met afstandsbediening. Bekleding stof 'Carolight'.
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel.
In 2 gelijke delen neerklapbare achterbankleuning. EXTERIEUR
Radio/MP3-speler met stuurwielbediening. Deurgrepen in kleur van de carrosserie.
Bluetooth carkit & audiostreaming. Spiegelkappen in kleur van de carrosserie.
USB-aansluiting.
2 speakers en 2 tweeters.
Verbeterde geluidsisolatie.

De Active TOP! beschikt daarnaast over:

15" stalen velgen met wielplaten "Brecola".
Verchroomde sierstrip aan onderzijde zijruiten.
Zwart canvas vouwdak (elektrisch bediend).
Korte dakantenne.
Bekleding stof 'Rayura' in zwart/grijs.
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De Allure beschikt over de uitrusting van de Active plus:

INTERIEUR COMFORT
Toerenteller. Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels.
7” kleuren touchscreen. Airconditioning.
Lederen stuurwiel. Premium geluidsisolatie.
Lederen pookknop. Instelbare snelheidsbegrenzer (niet op ETG).
Verchroomde deurgrepen binnenzijde.

EXTERIEUR
15" lichtmetalen velgen "Thorren".
Zwarte inserts in de voorbumper met chroomafwerking en mistlampen.

De Allure TOP! beschikt daarnaast over:

Verchroomde deurgrepen aan de buitenzijde.
Verchroomde spiegelkappen.
Verchroomde sierstrip aan onderzijde zijruiten.
Zwart canvas vouwdak (elektrisch bediend).
Korte dakantenne.
Aluminium instaplijsten.
Extra getinte achterste zijruiten en achterruit.
Bekleding stof 'Rayura' in zwart/grijs.
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108 GT-line
Gelijk aan de Allure met daarbij nog:

Interieur
Mattenset specifiek
Ambiance Noir/Rouge (portierpanelen en rondom ventiulatieroosters 
afgewerkt met rood)
Bekleding Rayura rood

Exterieur
Zwarte spiegelkappen.
Merknaam PEUGEOT in rode letters in de grille
GT line badge op voorportieren onder de spiegel en op de achterklep
Diffuser in glanzend zwart met in het midden chromen uitlaatsierstuk
15” lichtmetalen velgen “S line”
Extra getinte achterruit

Comfort
Navigatiesysteem (geïntegreerd met bediening via het 7” Touchscreen
en kaartmateriaal voor 33 landen in Europa)

108 Collection
Gelijk aan de Allure met daarbij nog:

Exterieur & Interieur
Pack «Speed »:
     Striping  (zijkant  & kofferklep)
     Instaplijsten (wit gestreept)
     Mattenset specifiek
Pack Chrome:
     Verchroomde buitenspiegels of Bleu Smalt (afh. van carrosseriekleur)
     Deurgrepen en raamlijst
Extra getinte achterste zijruiten
Bekleding stof ‘Rayura’ in zwart/grijs
Interieur Ambiance (afhankelijk van de carrosseriekleur)

108 Collection Top!
Gelijk aan de Allure Top! met daarbij nog:

Exterieur & Interieur
Pack «Speed »:
     Striping (zijkant  & kofferklep)
     Instaplijsten (wit gestreept)
     Mattenset specifiek
Interieur Ambiance (afhankelijk van de carrosseriekleur)
Vouwdak zwart of Jean Blauw (afhankelijk van carrosseriekleur)

Overzicht van de standaarduitrusting

Afbeeldingen: 108 Collection en GT-Line zijn in Nederland uitsluitend leverbaar als 5-deurs.
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Audio & Telematica

Peugeot Connect Sound 7" Touchscreen 
Radio/MP3-speler met stuurwielbediening Bluetooth (*)
Bluetooth carkit & audiostreaming (*) Mirrorlink (voor Android) (*)
USB-aansluiting Streaming audio 
2 speakers en 2 tweeters USB-aansluiting

AUX-aansluiting
Compatibiliteit met iPod
Weergave van albums
Streaming audio voor het draadloos beluisteren van muziek
Weergave van foto’s op het scherm (via USB-stick)
Aansluiten van externe apparatuur via de USB-aansluiting. 
(geschikte formaten:  .wma, .aac, .flac, .ogg, .mp3)

(*) = Kijk op onderstaande link welke telefoons compatibel zijn: http://www.peugeot.nl/connected-phone/

Upgrade uw Peugeot 108 Active of Active TOP!: 

Pack Premium
Airconditiong 
Mistlampen vóór
Prijs Pack Premium slechts € 350,-

Pack Dynamic
Extra getinte achterste zijruiten en achterruit
Chroomstrip onderzijde zijruiten
Lederen stuurwiel en pookknop
Elektrisch verstelbare, verwarmbare buitenspiegels
Toerenteller
Prijs Pack Dynamic slechts € 250,-

Pack Techno
7” kleuren touchscreen met mirrorlink (voor Android) (1)
Achteruitrijcamera
DAB+ digitale radio-ontvangst
Prijs Pack Techno slechts € 350,-

Geintegreerde navigatie voor € 619,= extra.: Indien het Pack Techno 
wordt besteld is het mogelijk om navigatie als accessoire, achteraf in te 
bouwen. De navigatie werkt dan over het kleuren touchscreen.

Upgrade uw Peugeot 108 Allure of Allure TOP! (2): 

Pack Nav
Geïntegreerd navigatiesysteem (werkend over het kleuren touchscreen)
DAB+ digitale radio-ontvangst
Prijs Pack Nav slechts € 500,-

Pack City Plus
Climate control
Automatisch inschakelende verlichting
Achteruitrijcamera
Keyless Entry & Start
Prijs Pack City Plus slechts € 400,-

Pack City
Climate control
Automatisch inschakelende verlichting
DAB+ digitale radio-ontvangst
Achteruitrijcamera
Prijs Pack City slechts € 150,-

Pack Style
Extra getinte achterste zijruiten en achterruit
Chroomstrip onderzijde zijruiten
Spiegelkappen en deurgrepen buitenzijde verchroomd
Prijs Pack Style slechts € 100,-

Upgrade uw Peugeot 108
Op de Peugeot 108 zijn een aantal zeer interessante optiepakketten beschikbaar. Hiermee kunt u voor een gering bedrag uw 108 een aantrekkelijke 
upgrade geven:

(1) = Kijk op deze link welke telefoons compatibel zijn: http://www.peugeot.nl/connected-phone/.
(2) = Pack City en Pack City Plus zijn ook mogelijk op de 108 Collection en GT-Line. Pack Style is standaard op de 108 Allure TOP!
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Technische gegevens 108 benzinemotoren 1.0 e-VTi 1.2 Puretech 1.0 VTi ETG5

motor
Cilinderinhoud (in cm3) 998 1199 998
Aantal cilinders/kleppen per cilinder 3/4 3/4 3/4
Emissienorm euro 6 euro 6 euro 6
Max. vermogen norm CEE kw(DIN pk)/omw 50(69)/6000 60(82)/5750 50(69)/6000
Max. koppel/omw norm CEE Nm 95 / 4800 116/2750 95 / 4800
Brandstofsysteem met continue variabele kleptiming S S S
Stop & Start systeem S
transmissie
Aantal versnellingen 5 5 5
Elektronisch geschakelde versnellingsbak S
stuurinrichting
Diameter draaicirkel (tussen trottoirs in m) 9,6 10 9,6
inhouden
Brandstoftank in liters 35 35 35
Bagageruimte/met neergeklapte achterbank,
volgens VDA-norm in dm3 196/780 196/780 196/780
gewichten (in kg)
Leeggewicht 3deurs/5deurs 830/830 840/840 835/835
Leeggewicht 3deurs Top!/5deurs Top! 830/830 840/840 835/835
Totaal toegestaan belast gewicht 1240 1240 1240
Max. aanhangergewicht geremd 0 0 0
Max. toegestaan treingewicht 1240 1240 1240
prestaties
Topsnelheid (km/u) 157 170 157
Acceleratietijd (in sec) - van 0-100 km/u 14,3 11,0 14,6
banden
Bandenmaat bij 14’’ velgen 165/65R14 165/65R14 165/65R14
Bandenmaat bij 15’’ velgen 165/60R15 165/60R15 165/60R15
brandstofverbruik in liters per 100 km (1)
Binnen bebouwde kom 4,5 5,4 5,0
Buiten de bebouwde kom 3,5 3,7 3,8
Gecombineerd 3,8 4,3 4,2
CO2-emissie (1)
CO2-emissie gecombineerd 88 99 97
afmetingen in cm
Breedte interieur op schouderhoogte voor 137 137 137
Breedte interieur op schouderhoogte achter 134 134 134
Aantal zitplaatsen 4 4 4

 S  = standaard
(1) = De CO2- en brandstofverbruikscijfers worden officieel gemeten in overeenstemming met EU Verordening “715/2007/EC. Deze meting betreft
         een uniform, onder strikte en gestandaardiseerde condities uitgevoerd, op een laboratoriumproef lijkend, onderzoek. Onder normale 
         omstandigheden kunnen (en zullen) de werkelijke verbruikscijfers hiervan afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, 
         belading, rijstijl, rijomstandigheden, kwaliteit van het wegdek e.d..



01-01-2018/11

LIJNTEKENING
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Specificatie inbegrepen kosten
incl btw btw excl btw

Adviestarief kosten rijklaar 630,90 109,50 521,40

Adviestarief kosten rijklaar is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Peugeot Safety Kit (o.a. lifehammer, gevaren driehoek en 
veiligheidsvesten) en rijklaar maken van uw nieuwe auto, excl.brandstof.

Leges: incl btw btw excl btw
Inschrijving in het kentekenregister 39,00 n.v.t 39,00
Tenaamstelling 10,10 n.v.t 10,10

incl btw btw excl btw
Recyclingsbijdrage 40,00 6,94 33,06

De recyclingsbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, FOCWA, STIBA en SVN). 
Auto Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld auto’s aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te 
demonteren voor hergebruik van het materiaal. De verwijderingsbijdrage financiert het project en bepaalt in belangrijke mate het succes ten bate van 
een schoner milieu.

Automobiles Peugeot verklaart dat, door toepassing van de de voorschriften in de europese regelgeving (Richtlijn 2000/53) met betrekking tot
autowrakken, wordt voldaan aan de in deze richtlijn gestelde doelen en dat recyclebare materialen worden gebruikt voor de fabricage van producten 
die door Automobiles Peugeot worden verkocht.

incl btw btw excl btw
Totaal additionele kosten 720,00 116,25 603,75

Optioneel incl btw btw excl btw
Waxoyl behandeling 195,00 33,84 161,16

BPM
De BPM is volledig afhankelijk van de CO2 uitstoot van de auto en wordt aan de hand van een vijftal schijven berekend.

De drempelwaarden voor benzine en diesel zijn in 2018 gelijk. Op iedere personenauto met een uitstoot van meer dan 0 gram, wordt een vast tarief van 
€ 356,- berekend. In onderstaande tabel staan de verschillende drempelwaarden weergegeven met de bijbehorende toeslag per g/km CO2. Daarnaast 
geldt voor dieselmotoren een variabele toeslag. Deze dieseltoeslag bedraagt in 2018 een bedrag van € 87,38 per gram CO2 boven de 63 g/km. 

1 januari t/m 31 december 2018
Benzine en Diesel € per gram Voorbeeld BPM-berekening: een auto met dieselmotor met een 

vrijgesteld 0 0,- CO2-uitstoot van 98 g heeft de volgende variabele BPM.
vast tarief ≥1 356,- vast tarief 356,-
schijf 1 1 t/m 73 2,- 73 gram à € 2 in schijf 1: 146,-
schijf 2 74 t/m 98 63,- 98-73=25 gram à € 63 in schijf 2: 1.575,-
schijf 3 99 t/m 144 139,- variabele dieseltoeslag 35g x € 87,38: 3.058,-
schijf 4 145 t/m 162 229,- totaal BPM-bedrag 5.135,-
schijf 5 ≥162 458,-

Motorrijtuigenbelasting
Voor verdere informatie over de motorrijtuigenbelasting verwijzen wij u naar de internetsite www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/motorrijtuigenbelasting



Het is mogelijk dat er afwijkingen voorkomen in uitvoering of samenstelling van de in dit blad genoemde producten. Raadpleeg dus vóór aanschaf altijd 
een daartoe bevoegd lid van de Peugeot Verkoop- & Serviceorganisatie. Deze specificatiebladen zijn een aanvulling op c.q. vervanging van informatie in 
productbrochures en reclame-uitingen die eerder zijn verschenen dan de datering van dit document.                                                                                                                                           
Peugeot Nederland N.V. behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering en/of prijzen aan te brengen.                                                                                                                         
Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden                                                                                               
van welke aard dan ook.                                                                                                                                                                                                                          
Peugeot Nederland N.V., Postbus 12420, 1100 AK Amsterdam. Voor informatie: www.peugeot.nl of bel 0800-PEUGEOT (7384368).


