
Rènting

Publicitat

Serveis inclosos

Peugeot 3008 Allure 
HYBRID Automàtic
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471,07€/mes1 

IVA no inclòs 
48 mesos - 10.000 km/any

Lloguer del vehicle durant 48 mesos i per 10.000 km/any

Canvi de pneumàtics per desgast i punxades

Manteniment, ITV i reparacions2 

Assegurança de responsabilitat civil i servei de reparació 
de danys propis amb quota tancada durant tota la 
vigència del contracte de rènting

Impost de matriculació i circulació 

Assistència en carretera 24 hores

Xarxa de tallers preferent amb servei de 
recollida i lliurament gratuït

Gestió de multes

Quotes a altres terminis i quilometratges

Cuotas sense IVA Cuotas amb IVA

36 mesos 48 mesos 60 mesos 36 mesos 48 mesos 60 mesos

10.000 km 508,54 471,071 455,57 615,33 570,00 551,24 

15.000 km 534,60 495,00 478,91 646,87 598,95 579,48 

20.000 km 562,67 520,99 504,06 680,83 630,40 609,91 

25.000 km 592,21 548,34 530,52 716,57 663,49 641,93 

30.000 km 623,30 577,13 558,37 754,19 698,33 675,63 

Oferta vàlida per a Península i Balears.

Per a més informació, www.CaixaBankequipment.com o 931 110 110

Principals característiques 

 • Tapisseria: tela Colyn BRUMEO amb repunts 
decoratius verd menta

 • Capacitat maleter: 395 litres

 • Cilindrada: 1.598 cc

 • Tracció davantera

 • Autonomia: 53 km

 • Capacitat dipòsit combustible: 43 litres

 • Mides (llargària x amplària x alçària):  
4.447 X 1.841 X 1.624 (mm)

Motor híbrid endollable: 
PHEV G

2 + 3 places - 5 portes

Tipus de transmissió: automàtica

Color: gris platí

Acceleració: (0-100 km/h) 8,9 (s)

Velocitat màxima: 225 (Km/h)
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Rènting

Publicitat: Peugeot 3008 Allure HYBRID e-EAT8 165 kW (225 CV): consum combinat 1,4 (l/100 km), emissions combinades CO2 WLTP 31 (g/km)

1. IVA no inclòs. Oferta de rènting a 48 mesos i per 10.000 km l'any. Els quilòmetres addicionals tindran un cost afegit. Només permet pagament mensual. 
Obligació de permanència durant els mesos de contractació. Penalització per cancel·lació anticipada del contracte. Oferta vàlida fins al 31/12/2022 a la 
Península i les Illes Balears. 67 unitats disponibles. Hi ha altres ofertes disponibles per a altres terminis i quilometratges. Termini de lliurament estimat en 
funció de la disponibilitat del fabricant. Les fotografies poden no coincidir amb la versió i/o l'equipament oferts. La concessió de l'operació està condicionada 
a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de pagament del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat. 2. No estan incloses les reparacions per 
mal ús. Comercialitzat per CaixaBank, S.A., agent d'Arval Service Lease, S.A.U., amb domicili a l'av. del Juncal, 22-24, 28703 San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), i NIF A-81573479. NRI 5073-2022/05541.

Informació vàlida fins al 31/12/2022.

Equipament de serie inclòs

Equipament opcionals inclòs

Tecnologia i connectivitat

 • Navegació 3D Connectada (B4): reconeixement 
de veu + funció Mirror Screen: Apple Carplay™ 
+ Android Auto® + Wifi + DAB (Digital Audio 
Broadcasting)

 • Presa de 12 V
 • Pantalla tàctil capacitiva de 25,4 cm (10") amb 
comandaments integrats al volant

 • BTA 3.S (YR07): Peugeot Connect SOS Assistance + 
Peugeot TELESERVICES 

Seguretat

 • Pack Visibilitat (encesa automàtica de llums + 
eixugaparabrises automàtic + retrovisor interior 
sense marcs antienlluernament + follow me home 
automàtic)

 • Sistema sonor avís mode elèctric AVAS (Audible 
Vehicle Alert System)

 • Pack SAFETY PLUS: Pack Safety amb frenada 
d'emergència automàtica + alerta activa de canvi 
involuntari de carril + alerta d'atenció al conductor 
+ sistema de control d'angle mort i commutació 
automàtica de llums de carretera

 • Fars ECO LED i llums de dia DRL amb intermitents 
integrats

 • VISIOPARK 1: Detector d'obstacles davanter, 
posterior i càmera de visió posterior de 180 º

 • Coixí de seguretat frontal i lateral conductor 
i copilot (coixí de seguretat frontal copilot 
desconnectable amb una clau)

 • Coixins de seguretat de cortina davanters i 
posteriors

 • Retrovisors exteriors d'ajust elèctric, calefactables. 
 • Plegat automàtic
 • ABS

Interior

 • Davantal i panells de portes de poliuretà Cua 
d'Escorpí i tira de crom setinat amb estil Carboni

 • Tiradors interiors de portes de crom setinat
 • Volant de cuir napa Mistral amb repunts grisos
 • Protectors de llindar de portes davanteres i del 
darrere de plàstic negre mat amb insercions d'acer 
inoxidable

 • Marc de la pantalla tàctil de crom setinat
 • Toggle Switch - Interruptors centrals d'accés directe 
a funcions de la pantalla tàctil de crom setinat

Exterior

 • Aleró posterior del color de la carrosseria amb 
revestiments laterals d'alumini

 • Retrovisors exteriors de color negre Perla Nera
 • Tiradors exteriors de portes del color de la 
carrosseria

 • Arc del sostre negre amb acabat d'acer inoxidable
 • Faldó davanter negre amb inserció de crom brillant
 • Llantes d'aliatge de 18" DETROIT Gris Storm brillant 
diamantada

 • Carregador integrat de 7,4 kW
 • Accés i arrencada mans lliures

 • Cable de recàrrega T2 mode 2 amb presa de 
corrent E/F adaptat per a presa Green up (NG40)


