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MOTOR ACTiVE

el. 47 kW 5 dv. 592 800 kč*

* uvedená cena je platná od 1. 1. 2012 a je bez DPH.
Cena včetně DPH je 717 288 kč.



PEUGEOT i0n ACTiVE

< BEZPEČNOsTNÍ A JÍZDNÍ VYBAVENÍ
abs a elektronický rozdělovač brzdných sil reF •
asr (kontrola pohonu) •
Podpora nouzového brzdění eVa •
elektronický stabilizační systém esP s možností deaktivace •
airbagy řidiče a spolujezdce •
Možnost deaktivace airbagu spolujezdce •
boční airbagy •
Hlavové airbagy pro přední i zadní sedadla •
bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickými předpínači a omezovači přítlaku •
2 bezpečnostní pásy vzadu tříbodové •
indikátor nezapnutých předních bezpečnostních pásů (indikátor odepnutí pásů vzadu) •
elektrický posilovač řízení •
Hliníková kola 15” •
Vpředu: pneumatiky 145/65 r15 - nízký valivý odpor •
Vzadu: pneumatiky 175/55 r15 - nízký valivý odpor •
sada na opravu pneumatik •

< VÝBAVA
Vyhřívané zadní sklo s automatickým vypnutím •
Zadní stěrač s ostřikovačem •
světelný senzor (automatické zapnutí světlometů při snížené viditelnosti) •
elektrická klimatizace (poloautomatická klimatizace s filtrem) •
elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, sklopná z interiéru vozu, vyhřívaná •
rádio CD MP3 + zásuvka usb + 4 reproduktory •
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním + 1 klíč s plip •
Přední a zadní okna elektricky ovládaná (sekvenční při otevírání u řidiče) •
elektrická dětská pojistka pro ovládání oken + mechanická dětstká pojistka ve dveřích •
standardní nabíjecí kabel pro připojení na elektrickou síť 230 V •
imobilizér •

< sTYLE – EXTERiÉR
Přední část
Zeleně tónované čelní sklo •
Přední nárazník v barvě karoserie •
Přední světlomety halogenové •
střešní anténa •
Přední mlhové světlomety (s Drl = Day running lights)  •
Boční část
Zeleně tónovaná boční skla •
Zatmavená zadní skla •
Vnější zpětná zrcátka černě lakovaná •
kliky dveří v barvě karoserie •
Pravý bok : zásuvka na standardní dobíjení (otevření krytu pod volantem) •
levý bok : zásuvka na rychlodobíjení (otevření krytu pod sedadlem řidiče) •
Zadní část
Zadní zatmavené sklo •
Zadní nárazník v barvě karoserie se zadním mlhovým světlem uprostřed •
střešní spojler se třetím brzdovým světlem černá / červená
Zadní světla s leD červená

< iNTERiÉR
Vnitřní prostor vozu
Černá barva interiéru •
tříramenný volant v kůži •
Hlavice řadicí páky v kůži •
Úchyty koberečku u řidiče •
koberečky pro všechna 4 místa •
uzavíratelná schránka spolujezdce •
Držáky na nápoje po obou stranách palubní desky (plus 1 mezi předními sedadly) •
Chromované zdobení výstupů vzduchu uprostřed palubní desky •
Zásuvka 12V na palubní desce •
sluneční clony se zrcátky pro pasažéry vpředu •
Vnitřní osvětlení (uprostřed stropu/střechy vozu) •
Vnitřní zpětné zrcátko •



• Standardní výbava
** ceny jsou uvedeny bez DPH

PEUGEOT i0n ACTiVE
tlačítko na rozsvícení předních mlhových světlometů •
sdružený přístroj
orámování budíků •
Digitální tachoměr •
ukazatel průběžného výkonu •
ukazatel dojezdové vzdálenosti vozu •
ukazatel hladiny brzdové kapaliny (výstraha při min. hranici) •
osvětlení sdruženého přístroje •
ukazatel zapnutí mlhových světlometů •
Výstraha při neuvolnění parkovací brzdy •
Výstraha nezavření dveří •
ukazatel stavu nabití baterie •
ukazatel servisního intervalu (upozornění) •
Dveře
Vnitřní kliky šedá lion
opěrky na dveřích + ovladače na stahování oken soft Naxos, šedá lion
Přední dveře - chromované zdobení reproduktorů •
kapsy v předních dveřích •
Přední sedadla
látkové čalounění Naxos •
Podélně nastavitelná sedadla + nastavení sklonu opěradla •
sedadlo řidiče výškově nastavitelné a vyhřívané •
Výškově nastavitelné opěrky hlavy •
Zadní sedadla
látkové čalounění Naxos •
sedadlo (lavice), sklopné opěradlo (6 pozic) rozdělené v poměru 50:50 •
Výškově nastavitelné opěrky hlavy •
2 úchyty isoFiX (tříbodové) •

< DOPLŇKY NA PŘÁNÍ **
Metalický lak 0MM0 7 833 kč
Perleťový lak 0MM6 9 833 kč

< ÚPRAVA VOZU NA DVOUMÍsTNOU VERZi **
Přestavba na užitkovou verzi (bez krytu nákl. pr.) 23tr 12 300 kč
Přestavba na užitkovou verzi (s krytem nákl. pr.) 24tr 15 000 kč



www.peugeot.cz
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Popis odpovídá modelovému roku 2013, jehož výroba započala 1. 1. 2013.
Peugeot Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo nazměny ceny,
výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.

PEUGEOT i0n TECHNICKÉ ÚDAJE
< TYP MOTORU 100% elektrický

Maximální výkon (k/kW) 64/47
při ot./min 3500-8000
Průběžný výkon (k/kW) - max. 30 min. 48/35
při ot./min 5150
točivý moment (Nm) 180
při ot./min 2000
Pneumatiky přední 145/65 r15 s
Pneumatiky zadní 175/55 r15 V

< VÝKONY
Maximální rychlost (km/h) 130
Zrychlení z 0–100 km/h (s) 15,9
400 m s pevným startem (s) 20,7
spotřeba el. energie (Wh/km) 135
Celkový dojezd (km) 150

< EMisE CO2 (g/km)
0

< OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROsTORU (dm3)
168

< HMOTNOsTi (kg)
Provozní hmotnost (vč. řidiče) 1195
Největší technicky přípustná hmotnost 1450
Největší technicky přípustná hmotnost bržděného přívěsu 0
Největší technicky přípustná hmotnost nebržděného přívěsu 0
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy 0

< ROZMĚRY (mm)
Délka 3480
Šířka / vč. vnějších zpětných zrcátek 1475/1792
Výška 1610
rozvor 2550

Provozní hmotnost se mění v závislosti na výbavě vozidla a počet sedadel.


