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PEUGEOT e-2008 BARVY, ČALOUNĚNÍ, KOLA

 �ČALOUNĚNÍ

 �KOLA

Kombinované látkové 
čalounění COZY černá 

(e-Allure – A6FX)

Kombinované látkové 
čalounění CAPY černá 

(e-GT – A7FX)

Kombinované čalounění 
ALCANTARA® černá

(e-GT – D7FX)

 �BARVY SPECIÁLNÍ PERLEŤOVÉ

Červená Elixir
M5VH

Modrá Vertigo
M6SM

Bílá Nacré
M6N9

Hliníkové kolo 
SALAMANCA 17" 
černé s výbrusem

ZHKK

Hliníkové kolo 
BUND 18" 

černé s výbrusem  
s šedými doplňky

ZHKN

Hliníkové kolo  
EVISSA 18" 
Black Pack  

černé s výbrusem  
s černými doplňky

ZHKP

 �BARVY METALICKÉ

Černá Perla Nera
M09V

Šedá Artense
M0F4

Oranžová Fusion
M02S
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PEUGEOT e-2008 
CENÍK

VÝBAVA MOTOR CENA

e- ALLURE Elektromotor 100 kW / 136 k (Baterie 50 kWh) 1 005 000 Kč

e-GT Elektromotor 100 kW / 136 k (Baterie 50 kWh) 1 055 000 Kč

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE.

(1) Platí pro prvních 100 zákazníků. Více informací obdržíte u Vašeho prodejce.
*Značková záruka se skládá z běžné 2leté záruky a následně ze záruky plynoucí ze servisní smlouvy Optiway Garance na dalších 6 let / do najetí 120 000 km.
Nabídku značkové záruky nelze kombinovat s podmínkami pro fleetové klienty a velkoodběratele.
Ceny platné na skladové vozy od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023.

  DOJEZD > 330 KM / NABITÍ NA 80 % ZA 30 MINUT

  ZÁRUKA NA BATERII 8 LET / 160 000 KM

  NULOVÉ EMISE / BEZ ŘAZENÍ / BEZ VIBRACÍ / BEZ HLUKU

  NIŽŠÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU

8  L E T
120 000 km

OPTIWAY GARANCE
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

*

VÍCE O ELEKTROMOBILITĚ

LET
B A T E R I E

8/160 000 km

Z Á R U K A

ŠIROKÁ NABÍDKA  
SKLADOVÝCH VOZŮ 
IHNED K ODBĚRU
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PEUGEOT e-2008 ELEKTROMOBILITA

Zažijte maximální potěšení 
z elektromobility!

Peugeot e-2008 totiž přináší:
 tichý chod,

  absenci vibrací způsobených motorem,

  jízdu bez nutnosti řadit rychlostní 
stupně,

 jízdu s nulovými emisemi CO2,

  a nejsou tudíž cítit žádné výfukové plyny.

Nová modulární platforma e-CMP / vysokonapěťová baterie
Nová modulární platforma e-CMP je pilířem a zárukou výborných 
jízdních vlastností vozidla. Přináší optimalizaci jízdních vlastností, 
ovladatelnosti, akustického a tepelného komfortu. Zároveň přispívá ke 
snížení hmotnosti a umožňuje efektivní integraci vysokonapěťové 
baterie do tvaru písmene H. Kapacita baterie 50 kWh umožňuje dojezd 
až 341 km (dle protokolu WLTP) s nulovými emisemi CO2 v jízdním 
režimu. Reálný dojezd závisí na stylu užívání vozidla (styl jízdy, 
zrychlení, typ jízdní trasy, venkovní teplota…). 
Na baterii se vztahuje záruka 8 let / 160 000 km při garanci 70 % kapacity 
baterie. Podle aktuálních potřeb můžete zvolit jízdní režim (Normal, 
Eco, nebo Sport) a aktivovat zpětnou rekuperaci energie, která při 
brzdění motorem přeměňuje kinetickou energii vozu zpět 
na využitelnou elektrickou energii, dobíjí tím baterii a zvyšuje reálný 
dojezd vozidla. Funkce „Brake“ nabízí 2 režimy rekuperace – standardní 
a zesílený.

Elektromotor 100 kW / 136 k
Vozidlo pohání elektromotor o výkonu 
100 kW (136 k), který nabízí jedinečné 
zrychlení díky okamžitému točivému 
momentu 260 Nm a plynulé dynamické 
řízení.

Nabíjení
Peugeot e-2008 je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje 
nejen standardní dobíjení střídavým proudem (AC), ale i dobíjení 
stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí 
stanice až 100 kW, při němž se baterie nabije na 80 % kapacity za cca 
30 minut. 
Pro optimalizaci nabíjení je vozidlo vybaveno účinným a důmyslným 
systémem termomanagementu, který dle potřeby automaticky chladí 
nebo zahřívá baterii. K dispozici je celá škála nabíjecích kabelů – stačí 
jen vybrat ten, který vám bude vyhovovat nejvíce. Vozidlo je standardně 
vybaveno třífázovou palubní nabíječkou o výkonu 11 kW, která 
umožňuje naplno využít potenciál české třífázové rozvodné sítě. 
Nabíjení je prostě snadné – zkuste to sami!
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PEUGEOT e-2008 VÝBAVA

e-ALLURE
• 6× airbag + ESP + ASR + ABS + EBA + EBD + Pomoc při rozjezdu do svahu
• Tempomat a omezovač rychlosti (s doporučením maximální povolené rychlosti)
• Elektrická parkovací brzda
•  Pack Safety: Rozšířený systém rozpoznání dopravního značení | Aktivní systém varování před neúmyslným 

opuštěním jízdního pruhu / neoznačeného kraje vozovky | Active Safety Brake (kamera) |  
Distance Alert | Driver Attention Alert

•  Zadní parkovací asistent
•  Lithium-ion baterie 50 kWh – dojezd až 341 km (WLTP kombinovaný)
•  Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie
•  Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW
• Nabíjecí třífázový kabel pro WallBox (výkon 22 kW; 32 A) pro připojení do WallBoxu nebo veřejné dobíjecí stanice (AC)
•  Přední LED světlomety s integrovanými LED denními světly
• Zatmavená skla zadních oken
•  PEUGEOT i-Cockpit® 3D: Vyvýšený analogový sdružený přístroj TFT 3,5" | Kompaktní multifunkční kožený volant | 

Barevný kapacitní dotykový 7" displej | Ovladače Toggle Switches chromované (ovládání základních funkcí dotykové 
obrazovky)

•  Automatická klimatizace
•  Hands-free startování vozu
•  Elektricky ovládaná přední a zadní okna
• Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s integrovanými LED směrovými světly, čidlo 

venkovní teploty
• Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
•  Kombinované látkové čalounění COZY černá se zeleným prošíváním
•  PEUGEOT Connect Radio: Rádio MP3 (6 reproduktorů, bi-tuner), barevný kapacitní dotykový 7" displej + Digitální 

tuner rádia DAB s možností přechodu na analogové vysílání + Hands-free Bluetooth + 2× USB (typ A – data /  
typ C – dobíjení) + ovládání na volantu + Mirror Screen (Apple Car Play / Android Auto)

•  PEUGEOT Connect Box (SOS & Asistenční volání – mikrofon, reproduktor, integrovaná karta SIM)
•  Hliníková kola 17" SALAMANCA černá s výbrusem + Sada pro opravu pneumatiky
•  Držák na smartphone
•  Podélné střešní nosiče v černé lesklé barvě

e-GT = e-ALLURE +
•  Visiopark 1 (couvací kamera 180°) + přední a zadní parkovací asistent
•  PEUGEOT Full LED Technology: Přední světlomety Full LED s kresbou „3 drápů“ a automatickou výškovou regulací, 

Přední LED mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček, LED směrová světla, Automatické přepínání dálkových 
světlometů (High Beam Assist)

•  Vyvýšený digitální 3D sdružený přístroj (6 možných konfigurací)
•  Pack LED Ambiance
•  Vnější zpětná zrcátka s bočním osvětlením karoserie 
• Barevný kapacitní dotykový 10" displej HD
•  Dynamická sedadla vpředu se zesíleným bočním vedením
•  Kombinované látkové čalounění CAPY černá se zeleným prošíváním
• Vkládané textilní koberečky
•  On-line 3D navigace: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládáním, doživotní 

aktualizace zdarma, předplatné TomTom Services na 3 roky zdarma (TomTom Traffic - on-line dopravní informace, 
nebezpečné úseky / rychlostní radary, cena pohonných hmot, parkoviště - cena a dostupnost, počasí, body zájmu), 
rádio MP3 (6 reproduktorů, bi-tuner), barevný kapacitní dotykový 7" displej HD + Digitální tuner rádia DAB s možností 
přechodu na analogové vysílání + Hands-free Bluetooth + 2× USB (typ A - data / typ C - dobíjení) + 2× USB (typ A) 
pro dobíjení ve druhé řadě + ovládání na volantu + Mirror Screen (Apple Car Play / Android Auto)

• Exkluzivní tmavé čalounění stropu
• Sportovní hliníkové pedály
• Střecha Black Diamond
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PEUGEOT e-2008 e-ALLURE e-GT

 · BEZPEČNOST / JÍZDNÍ VYBAVENÍ
ABS + EBA + EBD + Automatická aktivace výstražných světel v případě prudkého 
brzdění

 

ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu + Funkce kontroly stability přívěsu UF01  

Advanced Grip Control: Ovladač volby jízdního režimu (3 specifické režimy:  
písek / terén / sníh), Hill Assist Descent Control (kontrola jízdy ze svahu)
(obsahuje celoroční M&S / zimní 3PMSF pneumatiky 17" třídy A)

UF02 – 10 000 Kč

Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace 
Boční airbagy řidiče a spolujezdce 
Okenní airbagy řidiče, spolujezdce a pro cestující vzadu

NF15  

Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla  

Tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem  
a omezovačem tahu

 

Tříbodové bezpečnostní pásy vzadu  

Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů vpředu,  
vzadu signalizace rozepnutí bezpečnostního pásu

 

Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na krajních sedadlech  
ve druhé řadě

 –

Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na sedadle spolujezdce  
a na krajních sedadlech ve druhé řadě – 

Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní 
nehody)

 

Třetí brzdové světlo  

Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách UE05  

Elektrický posilovač řízení  

Ukazatel řazení rychlostních stupňů  

Palubní počítač  

Tempomat a omezovač rychlosti (s doporučením maximální povolené rychlosti) RG03  

Ovladač převodovky "e-Toggle"  

Elektrická parkovací brzda  

Pack Safety:
Rozšířený systém rozpoznání dopravního značení (identifikace vybraných dopravních 
značek) 
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu / neoznačeného 
kraje vozovky (PFIL - s možností korekce jízdní dráhy) 
Active Safety Brake (systém automatického nouzového brzdění - kamera) 
Distance Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku) 
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče za pomoci kamery umístěné 
na čelním skle a pohybů volantu)

ZVBZ  

Pack Safety Plus:
Rozšířený systém rozpoznání dopravního značení (identifikace vybraných dopravních 
značek) 
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu / neoznačeného 
kraje vozovky (PFIL - s možností korekce jízdní dráhy) 
Active Safety Brake (rozšířený systém automatického nouzového brzdění - kamera  
& radar) 
Distance Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku) 
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče za pomoci kamery umístěné 
na čelním skle a pohybů volantu)

ZVCA 10 000 Kč 10 000 Kč

Pack Drive Assist Plus:
Pack Safety Plus 
Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go (ACC Stop & Go) 
Lane Positioning Assist (udržuje vozidlo v jízdním pruhu)

ZVCC – 25 000 Kč

Zadní parkovací asistent WY22  –
Visiopark 1 (couvací kamera 180°) + zadní parkovací asistent WY38 7 000 Kč –
Visiopark 1 (couvací kamera 180°) + přední a zadní parkovací asistent WY24 – 

Systém sledování mrtvého úhlu AO01 – 5 000 Kč

Alarm (obvodový a prostorový se senzorem zachycujícím nadzvednutí vozidla) AB13 8 000 Kč 8 000 Kč

 · ELEKTROMOBILITA
Lithium-ion baterie 50 kWh - dojezd až 341 km (WLTP kombinovaný)  

Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie  

Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW LZ04  

Nabíjecí třífázový kabel pro WallBox (výkon 22 kW; 32 A) pro připojení do WallBoxu  
nebo veřejné dobíjecí stanice (AC) 7S02  
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PEUGEOT e-2008 e-ALLURE e-GT

Nabíjecí kabel (výkon 2,3 kW; 10 A) pro připojení do jednofázové zásuvky  
(domácí jednofázová zásuvka 230 V) Příslušenství Příslušenství

Nabíjecí kabel (výkon 3,2 kW; 14 A) pro připojení do jednofázové zesílené zásuvky 
(domácí jednofázová zesílená zásuvka 230 V, 16 A) Příslušenství Příslušenství

Nabíjecí jednofázový kabel pro WallBox (výkon 3,7-7,4 kW; 16-32 A) pro připojení  
do WallBoxu nebo veřejné dobíjecí stanice (AC) Příslušenství Příslušenství

Zásuvka CCS - Type 2: 
pro standardní dobíjení střídavým proudem (AC) 
pro rychlé dobíjení stejnosměrným proudem (DC)  
(max 100 kW - nabití na 80 % za cca 30 min)

 

Nastavení intenzity rekuperace energie při brzdění za pomoci volicí páky  
(standardní / zesílený režim B)

 

Elektrický kompresor s funkcí chlazení a funkcí ohřevu pomocí tepelného čerpadla  
(400 V / 3 kW)

 

Elektrický ohřívač (400 V / 5 kW)  

Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla  

Kontrola stavu nabití baterie na dálku  

Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo  

Aerodynamický kryt podvozku  

Modul elektronického řízení vstupu vzduchu do motorového prostoru  

 · VIDITELNOST / OSVĚTLENÍ

Přední LED světlomety s integrovanými LED denními světly WV71  –
PEUGEOT Full LED Technology: Přední světlomety Full LED s kresbou "3 drápů" 
a automatickou výškovou regulací, LED směrová světla, Automatické přepínání 
dálkových světlometů (High Beam Assist)

WV63 – 

Zadní sdružené LED světlomety s kresbou "3 drápů"  

Automatické stěrače, automatické rozsvěcení světel za snížené viditelnosti,  
doprovodné osvětlení Follow me home

 

Stěrač zadního okna  

Osvětlení kabiny a zavazadlového prostoru  

Sluneční clony na straně řidiče a spolujezdce s integrovanými kosmetickými zrcátky  

LED dotykové osvětlení interiéru vpředu a vzadu, LED osvětlení kosmetických zrcátek 
a LED osvětlení prostoru pro nohy vpředu – 

Pack LED Ambiance: volitelné barevné doprovodné osvětlení palubní desky a panelů 
předních dveří (8 barevných konfigurací) – 

Vrstvené akustické čelní sklo  

Zatmavená skla zadních oken VD09  

Panoramatické otevíratelné střešní okno s manuální sluneční clonou TC07 – 30 000 Kč

 · KOMFORT
PEUGEOT i-Cockpit®:
Vyvýšený analogový sdružený přístroj TFT 3,5" 
Kompaktní multifunkční kožený volant 
Barevný kapacitní dotykový 7" displej 
Ovladače Toggle Switches chromované (ovládání základních funkcí dotykové obrazovky)

 –

PEUGEOT i-Cockpit® 3D:
Vyvýšený digitální 3D sdružený přístroj (6 možných konfigurací)
Kompaktní multifunkční kožený volant s chromovanými dekory a logem GT 
Barevný kapacitní dotykový 7" displej 
Ovladače Toggle Switches chromované (ovládání základních funkcí dotykové obrazovky)

– 

Výškově a podélně nastavitelný volant  

Automatická klimatizace RE07  

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním JA18  

Hands-free startování vozu YD02  

Hands-free přístup a startování vozu Proximity YD07 9 000 Kč 9 000 Kč

Elektricky ovládaná přední a zadní okna se sekvenčním ovládáním a ochranou  
proti přiskřípnutí LE05  

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s integrovanými  
LED směrovými světly, čidlo venkovní teploty HU02  

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou RL05  –
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou (bez rámečku) RL06 – 

Vnější zpětná zrcátka s bočním osvětlením karoserie – 
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PEUGEOT e-2008 e-ALLURE e-GT

 · SEDADLA / ČALOUNĚNÍ

Lavice ve druhé řadě dělená v poměru 2/3-1/3  

Výškově nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce  

Dynamická sedadla vpředu se zesíleným bočním vedením – 

Kombinované látkové čalounění COZY černá se zeleným prošíváním A6FX  –
Kombinované látkové čalounění CAPY černá se zeleným prošíváním A7FX – 

Kombinované čalounění ALCANTARA černá se zeleným prošíváním
(obsahuje Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 8 směrech s masážní funkcí  
v bederní oblasti)
(obsahuje NA01 - Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce)

D7FX – 40 000 Kč

Vkládané textilní koberečky SD55 – 

Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce NA01 6 000 Kč 6 000 Kč

 · VARIABILITA / ODKLÁDACÍ PROSTORY

Odkládací prostory v panelech dveří  

Odkládací přihrádka spolujezdce  

Zásuvka 12 V v odkládacím prostoru v palubní desce  

Kryt zavazadlového prostoru  

Stropní madla vpředu a vzadu  

Středová konzola s ovladačem volby jízdního režimu (Eco / Sport), 2× USB (typ A)  
pro dobíjení ve druhé řadě

 

Středová loketní opěrka vpředu  

Držák na Smartphone (součást odkládacího prostoru v palubní desce)  

Podlaha v zavazadlovém prostoru dvoupolohová SP17  

 · AUDIO / NAVIGACE
PEUGEOT Connect Radio: Rádio MP3 (6 reproduktorů, bi-tuner), barevný kapacitní 
dotykový 7" displej + Digitální tuner rádia DAB s možností přechodu na analogové 
vysílání + Hands-free Bluetooth + 2x USB (typ A - data / typ C - dobíjení) + ovládání  
na volantu + Mirror Screen (Apple Car Play / Android Auto)
(Mirror Screen vyžaduje kompatibilní telefon a aplikace, Android Auto k dispozici  
dle dostupnosti aplikace v Google Play v ČR)

ZJ07  –

On-line 3D navigace: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy 
a hlasovým ovládáním, doživotní aktualizace zdarma, předplatné TomTom Services 
na 3 roky zdarma (TomTom Traffic - on-line dopravní informace, nebezpečné úseky 
/ rychlostní radary, cena pohonných hmot, parkoviště - cena a dostupnost, počasí, 
body zájmu), rádio MP3 (6 reproduktorů, bi-tuner), barevný kapacitní dotykový 7" displej 
+ Digitální tuner rádia DAB s možností přechodu na analogové vysílání + Hands-free 
Bluetooth + 2× USB (typ A - data / typ C - dobíjení) + 2× USB (typ A) pro dobíjení ve 
druhé řadě + ovládání na volantu + Mirror Screen (Apple Car Play / Android Auto)
(Mirror Screen vyžaduje kompatibilní telefon a aplikace, Android Auto k dispozici  
dle dostupnosti aplikace v Google Play v ČR)

ZJ28 18 000 Kč 

On-line 3D navigace: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy 
a hlasovým ovládáním, doživotní aktualizace zdarma, předplatné TomTom Services 
na 3 roky zdarma (TomTom Traffic - on-line dopravní informace, nebezpečné úseky / 
rychlostní radary, cena pohonných hmot, parkoviště - cena a dostupnost, počasí,  
body zájmu), rádio MP3 (6 reproduktorů, bi-tuner), barevný kapacitní dotykový  
10" displej HD + Digitální tuner rádia DAB s možností přechodu na analogové vysílání + 
Hands-free Bluetooth + 2× USB (typ A - data / typ C - dobíjení) + 2× USB (typ A)  
pro dobíjení ve druhé řadě + ovládání na volantu + Mirror Screen (Apple Car Play / 
Android Auto)
(Mirror Screen vyžaduje kompatibilní telefon a aplikace, Android Auto k dispozici  
dle dostupnosti aplikace v Google Play v ČR)

ZJ17 – 5 000 Kč

PEUGEOT Connect Box (SOS & Asistenční volání - mikrofon, reproduktor, integrovaná 
karta SIM)
(v případě, že je vůz vybaven On-line 3D navigací, slouží integrovaná karta SIM zároveň 
k bezplatnému přenosu dat a zajišťuje fungování TomTom Services bez nutnosti připojení 
smartphonu)

YR07  

 · KOLA

Hliníková kola 17" SALAMANCA černá s výbrusem, pneumatiky 215/60 R17 ZHKK  

Hliníková kola 18" BUND černá s výbrusem s šedými doplňky, pneumatiky 215/55 R18 ZHKN – 10 000 Kč

Hliníková kola 18" EVISSA Black Pack černá s výbrusem s černými doplňky,  
pneumatiky 215/55 R18 ZHKP – 13 000 Kč

Sada pro opravu pneumatiky LV02  
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PEUGEOT e-2008 e-ALLURE e-GT

 · DESIGN
Pack Look e-Allure: Přední nárazník, kliky dveří, lišta mřížky sání a zadní spojler 
v barvě karoserie, černá mřížka sání s dekory v barvě karoserie, kryty vnějších zpětných 
zrcátek, lišta mezi zadními sdruženými světly v černé lesklé barvě, spodní část předního 
nárazníku, boční ochranné lišty dveří a okrasná lišta zadního nárazníku v šedé barvě, 
zadní nárazník, lemování podběhů kol a stojky vnějších zpětných zrcátek v černé barvě, 
monogram "e"

PDFI  –

Pack Look e-GT: Přední nárazník, kliky dveří a lišta mřížky sání v barvě karoserie, 
specifická mřížka sání s dekory v barvě karoserie, lišta mezi zadními sdruženými světly, 
okenní lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a zadní spojler v černé lesklé barvě, spodní 
část předního nárazníku, boční ochranné lišty dveří a okrasná lišta zadního nárazníku 
v šedé barvě, zadní nárazník, lemování podběhů kol a stojky vnějších zpětných zrcátek 
v černé barvě, okrasné prahy předních dveří v nerezovém provedení s označením 
PEUGEOT, sérigrafie na zadním okénku, monogramy "e" a GT

PDFI – 

Dekor palubní desky a předních panelů dveří Carbon
(Animace interiéru v závislosti na úrovni výbavy)

ENTX 
ENUB 
ENUE

 

Exkluzivní tmavé čalounění stropu  

Sportovní hliníkové pedály – 

Podélné střešní nosiče v černé lesklé barvě PQ02  

Střecha Black Diamond - černé provedení střechy a krytů zrcátek v barvě černá  
Perla Nera
(nelze s barvou karoserie černá Perla Nera)

JD20 – 

Metalický lak Oranžová Fusion M02S  

Metalický lak Černá Perla Nera M09V 15 000 Kč 15 000 Kč

Metalický lak Šedá Artense M0F4 15 000 Kč 15 000 Kč

Speciální perleťový lak Bílá Nacré M6N9 20 000 Kč 20 000 Kč

Speciální perleťový lak Červená Elixir M5VH 20 000 Kč 20 000 Kč

Speciální perleťový lak Modrá Vertigo M6SM 20 000 Kč 20 000 Kč

  standardní výbava /   standardní výbava verzí PACK oproti základní verzi / – nelze objednat
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PEUGEOT e-2008 TECHNICKÉ ÚDAJE

 · MOTORY
Elektromotor 

100 kW / 136 k
Maximální výkon (kW/k) 100/136
při ot./min 3 673–10 000
Točivý moment (Nm) 260
při ot./min 300–3 673
Pneumatiky(1) 215/60 R17 87P

215/55 R18 87P

 · BATERIE
Kapacita (kWh) 50
Užitečná kapacita (kWh) 45
Maximální dojezd (WLTP kombinovaný) (km) 341/340(6)

Maximální dojezd (WLTP městský) (km) 468/467(6)

 · NABÍJENÍ
Palubní nabíječka (kW) Třífázová 11 kW
Max. kapacita rychlonabíjecí stanice (kW) 100
Orientační doba nabíjení (0–100 %) – WallBox 11 kW 5 h (68 km/h)
Orientační doba nabíjení (0–100 %) z domácí jednofázové zásuvky (2,3 kW) 24,5 h (14 km/h)

Orientační doba nabíjení (0–80 %) – rychlonabíjecí stanice 100 kW 0,5 h

 · VÝKONY
Maximální rychlost (km/h) 150

Zrychlení 0–100 km/h (s) (pouze řidič) 9,0

1 000 m s pevným startem (s) (pouze řidič) 31,4

 ·  SPOTŘEBA A EMISE CO2 – kombinovaný cyklus WLTP
Spotřeba elektrické energie (kWh/100 km) 15,9/15,96)

Emise CO2 (g/km) 0,0

 · HMOTNOSTI (kg)
Provozní hmotnost(2) 1 623
Užitečná hmotnost(3) 407
Největší technicky přípustná hmotnost 2 030
Maximální hmotnost brzděného přívěsu(4) nelze
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu nelze
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 2 030

(1)  Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené 
všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

(2) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení.
(3) Rozdíl mezi největší technicky přípustnou hmotností a provozní hmotností.
(4) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.
(5) Uvedené hodnoty jsou orientační. Oficiální údaje k dispozici později.
(6) Hodnota platná pro úroveň e-Allure/e-GT.

Cyklus WLTP:
Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO2  vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České 
republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit 
v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, 
ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet 
ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či 
pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.
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PEUGEOT e-2008 ROZMĚRY

 · VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)
Délka 4 300
Šířka (bez / se sklopenými / s vyklopenými zpětnými zrcátky) 1 770/1 815/1 987
Výška 1 530/1 550
Rozvor 2 605
Orientační světlá výška 189
Převis vpředu / vzadu 870/825
Rozchod vpředu / vzadu 1 540/1 540
Poloměr otáčení (m) 5,2

 · VNĚJŠÍ ROZMĚRY PRO GARÁŽ (mm)
Délka s otevřeným víkem zavazadlového prostoru 4 471
Šířka s otevřenými dveřmi vpředu / vzadu 3 602/3 074
Výška se zvednutou kapotou 1 918
Výška s otevřeným víkem zavazadlového prostoru 2 056

 · VNITŘNÍ ROZMĚRY (mm)
Počet míst 5

Šířka v oblasti loktů vpředu / vzadu 1 408/1 378

Šířka v oblasti ramen vpředu / vzadu 1 370/1 317

Výška pod střechou vpředu 906

 · ROZMĚRY ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (mm)
Ložná délka se zvednutou / sklopenou lavicí (1) 791/1 592
Šířka mezi podběhy 1 014
Výška pod krytem zavazadlového prostoru 545

 · OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Za sedadly ve druhé řadě (pod krytem zav. prostoru včetně prostoru pod podlážkou) 434
Se sklopenými sedadly ve druhé řadě (ke stropu) 1 467

(1) Sedadla první řady v krajní přední poloze.
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PEUGEOT e-2008 ROZMĚRY

Popis odpovídá modelovému roku 2023. 
Zahájení výroby: 1. 10. 2022.
P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo  
změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla  
bez předchozího upozornění.

Doporučené ceny vč. DPH platné od 1. 4. 2023. 
Konečnou cenu Vám sdělí koncesionář.
Akční nabídku nelze kombinovat s podmínkami 
pro velkoodběratele. Akční nabídka je vytvořena 
ve spolupráci společnosti P Automobil Import s.r.o.  
a její sítě participujících koncesionářů.

www.kopecky.cz

A 704
B 649

C1 884
C2 1 756
D 872
E 791

E1 1 014
E2 545
E3 819
E4 700/709
F 906
G 889
H 385,2
I 446
J 1 408
K 1 370
L 1 378
M 1 317
N 238,5

https://www.kopecky.cz/peugeot



