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iOn

consumentenprijs (1) fiscale waarde (2) bpm btw prijs excl bijtelling
uitvoering

Pk kw label CO2

Active 5-deurs 67 49 A 0 22.360,- 21.400,- 0,- 3.714,- 17.686,- 4%

incl. btw/bpm bpm btw prijs excl
opties
Vernis metaallak O 430,- 0,- 75,- 355,-
Parelmoerlak O 530,- 0,- 92,- 438,-

 O = Optioneel, S = Standaard
(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.



01-07-2018/3

Overzicht van de standaarduitrusting

De Peugeot iOn Active is standaard uitgerust met:

VEILIGHEID INTERIEUR
ABS met noodremassistentie                                                                                              12V aansluitpunt                                                                                                        
Automatische verlichting                                                                                                Opbergvakje in de middenconsole                                                                                         
Automatische vergrendeling boven 20 km/u                                                                                                2 bekerhouders op dashboard
Driepuntsgordels met pyrotechnische gordelspanners                                                                      Opbergvakken in de voorportieren                                                                                        
AVAS - voetganger waarschuwing systeem In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
Elektronische startonderbreker                                                                                          In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
ESP                                                                                                                     In 2 delen neerklapbare achterbank
Schijfremmen voor                                                                                                       2 Isofix bevestigingspunten op de achterbank
Trommelremmen achter                                                                                                    Elektrisch verstelbare en inklapbare spiegels 
2 front-airbags Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter
2 zij-airbags Centrale vergrendeling met afstandsbediening
2 window-airbags

COMFORT EXTERIEUR
Climatecontrol, automatische airconditioning 15" lichtmetalen velgen;                                         
Boordcomputer     145/65 R 15 banden voor
Dashboard met 2 bekerhouders     175/55 R 15 banden achter  
Getint glas                                                                                                             Achterruitverwarming en ruitenwisser achter                                                                               
Extra getinte zijruiten achter en achterruit Bumpers en deurgrepen in kleur carrosserie
Lederen stuurwiel Mistlampen voor                                                                                                         
Lederen pookknop Laadsnoer
Make-up spiegel op beide zonnekleppen      220V oplader

Peugeot Connect Sound met DAB                                                                                                  
    radio/cd-speler met 4 speakers
Peugeot Connect Bluetooth                                                                                               
    Bluetooth carkit met USB- en AUX-aansluiting
Peugeot Connect SOS                                                                                                     
    automatisch nood-oproepsysteem
Stuurbekrachtiging                                                                                                      
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Technische gegevens iOn MMC 47 KW Electric

motor
Max. vermogen norm CEE kw(DIN pk)/omw 49(67)/4400-8800
Max. koppel/omw norm CEE Nm 196/0-300
Actieradius in km 100 *
Gecombineerd verbruik 170 Wh / km 
Accu lithium-iOn
*  Gemeten door WLTP, Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure. Deze kan afwijken door de rijstijl, wegomstandigheden 

en het gebruik van de kachel/airconditioning, etc.
opladen & uitstoot
Laadaansluiting 8/14A en laadkabel van 5m (standaard) 100% in 8 uur (AC 230 V / 10A)
Oplaadkabel 16A mode 3 type 2 met Mennekes stekker (accessoire) 100% in 6 uur (AC 230 V / 16A)
Snellaad-aansluiting 80% in 30 minuten (400V / 125 A)
transmissie
Elektrische aandrijving S
stuurinrichting
Diameter draaicirkel (tussen trottoir in m) 9,0
inhouden
Bagageruimte tot hoedenplank, volgens VDA-norm in dm3 166
Bagageruimte met neergeklapte achterbank 860
gewichten (in kg)
Leeggewicht 1040
Laadvermogen 410
Totaal toegestaan belast gewicht 1450
Max. aanhanger gewicht geremd 0
prestaties
Topsnelheid (km/u) 130
Accelaratietijd (in sec) van 0 - 100 km/u 15,9
banden
Bandenmaat bij 14’’ velgen 145/65 R15
Bandenmaat bij 15’’ velgen 175/55 R15
brandstofverbruik (richtlijn 1999/100/EG) in liters per 100 km
Breedte interieur op ellebooghoogte voor/achter 1260/1230
Aantal zitplaatsen 4
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LIJNTEKENING
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Specificatie inbegrepen kosten
prijs incl. btw btw prijs excl

Adviestarief kosten rijklaar 720,90 125,11 595,79

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

prijs incl. btw btw prijs excl
Recyclingsbijdrage 40,00 6,94 33,06
Beheersvergoeding ARN 150,00 26,03 123,97

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.

prijs incl. btw btw prijs excl
Totaal additionele kosten 960,00 158,09 801,91

Optioneel prijs incl. btw btw prijs excl
Waxoyl behandeling 249,00 43,21 205,79
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Specificatie inbegrepen kosten
BPM-DIFFERENTIATIE
Voor het bepalen van het BPM-bedrag gelden de volgende differentiaties:
* Een vast tarief van € 356 voor auto's met een CO2-uitstoot van 1 g/km of meer (behalve PHEV)
* Een BPM-opslag voor auto's met een CO2-uitstoot boven een grenswaarde volgens een malustabel
* Een dieseltoeslag van € 87,38 per gram boven de grenswaarde van 63 gram
* De prijsconsequenties zijn in deze prijslijst reeds verwerkt

1. ELEKTRISCHE VOERTUIGEN (EV, NUL EMISSIE)
Vast tarief € 0
Grenswaarden CO2-uitstoot
0 g/km € 0
Fiscale bijtelling 4%
Motorrijtuigenbelasting Geen

2. BENZINE & DIESEL VOERTUIGEN
Vast tarief € 356
Grenswaarden CO2-uitstoot BPM-opslag per g/km (Benzine & Diesel)

1 - 73 g/km € 2
74 - 98 g/km € 63

99 - 144 g/km € 139
145 - 162 g/km € 229

> 162 g/km € 458

Grenswaarden CO2-uitstoot Diesel-toeslag per g/km
< = 63 g/km € 0
> 63 g/km € 87,38

Fiscale bijtelling 22%
Motorrijtuigenbelasting Vol tarief (afh van voertuiggewicht en provincie van registratie)

3. PLUG-IN HYBRID VOERTUIGEN (PHEV)
Vast tarief € 0
Grenswaarden CO2-uitstoot BPM-opslag per g/km

1 - 30 g/km € 19
31 - 50 g/km € 87

> 50 g/km € 289

Fiscale bijtelling 22%
Motorrijtuigenbelasting Half tarief (1-50 g/km) / Vol tarief (> 50 g/km) 

(afh van voertuiggewicht en provincie van registratie)
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Uw elektrische auto opladen
Thuis, onderweg en op het werk

Thuis laden
Maak kennis met de slimme laadoplossing van NewMotion.
Peugeot werkt samen met NewMotion. NewMotion levert alles wat u nodig heeft om uw auto zo 
gemakkelijk en betaalbaar mogelijk op te laden. Samen maken wij het opladen van uw Peugeot net zo 
eenvoudig als het opladen van uw smartphone: kom thuis en plug in wanneer u maar wilt.

• Veiliger laden
• Opladen met optimale capaciteit: tot 22 kW 
• Cloud-verbonden: profiteer van NewMotion’s slimme laaddiensten
• Geschikt voor alle elektrische auto’s 
• Montage, laadkabel en kleur zijn volledig naar wens aan te passen
• Plug & Charge - simpelweg inpluggen en laden

Kies voor het NewMotion Plus Abonnement en profiteer van onze slimme diensten:
•  Eenvoudig beheer & inzicht in laaddata
•  Automatische vergoeding van laadkosten
•  Voorkom overbelasting van uw netaansluiting

Heeft u interesse?
Wij bieden u advies op maat en helpen u graag met 
elke stap. Als u wilt, kunnen wij in samenwerking met 
NewMotion zorgdragen voor de installatie van uw 
laadpunt. Uw adviseur bij uw Peugeot-dealer helpt u 
graag verder.

Onderweg laden
Sluit aan op het grootste en slimste laadnetwerk 
van Europa

NewMotion laadpas
De beste manier om te beginnen met elektrisch rijden, 
is door uw gratis NewMotion laadpas aan te vragen.
• Toegang tot ruim 50.000 laadpalen in 25 landen
• Online inzicht in al uw laadsessies en -kosten
• 24/7 Helpdesk

Heeft u laadpalen nodig op uw werkplek?
Transformeer het parkeerterrein van uw bedrijf tot een 
elektrisch laadstation

NewMotion levert slimme, toekomstbestendige 
laadoplossingen voor zakelijke locaties. Hun laadpalen 
bieden in combinatie met de intelligente laaddiensten 
een laadoplossing die perfect aansluit bij de behoeften 
van uw bedrijf.

Lees meer op: newmotion.com/kantoorlocaties

NewMotion app
Met de NewMotion App vindt u publieke 
laadpalen in heel Europa inclusief informatie over 
hun beschikbaarheid en laadtarieven.  

Download gratis via de App Store en Google Play



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).


