807
Prijzen & Speciﬁcaties
Per 01-10-2012

consumentenadviesprijs

807

incl. btw/bpm

bpm

btw

45.500,-

13.131,-

5.618,-

prijs excl bijtelling

diesel
Motor
Active

HDi

2.0

pk

kw

label

CO2

135

100

C

155

26.751,-

25%

opties
consumentenadviesprijs
Active

incl. btw/bpm

bpm

btw

prijs excl

O

680,-

57,-

108,-

515,-

Beste lezer,O

3.400,4.100,-

286,345,-

540,652,-

2.574,3.103,-

Vernis metaallak
Lederen bekleding 5 zitplaatsen
Lederen bekleding 7 zitplaatsen
Lederen bekleding, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen
xenon koplampen, koplampsproeiers en parkeerhulp voor

O

prijs excl. de 2 extra stoelen

U heeft een
preview
van84,-deze
prijslijst
O
1.000,159,757,geopend. Onder deze preview kunt u
Twee extra stoelen op derde zitrij
O
750,63,119,568,Bij deze optie wordt de lange, oprolbare bagage afdekplaat
uw vervangen
emailadres invoeren en wij sturen
door een korte bagage afdekplaat
u per ommegaande de originele versie
O= Optioneel
van deze prijslijst op.
Elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen
Bij velours bekleding
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accessoires
Pas uw 807 aan uw eigen smaak aan door deze uit te rusten met accessoires, speciaal door Peugeot ontwikkeld voor dit model. Gemaakt volgens de
Peugeot kwaliteitsstandaarden, passen zij perfect bij uw 807 en verhogen nog meer uw rijplezier en veiligheid.
Informeer bij uw Peugeot Verkooppunt naar de mogelijkheden.

Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
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Overzicht van de standaarduitrusting
De Peugeot 807 Active is standaard uitgerust met:
VEILIGHEID

INTERIEUR

Airbag bestuurder en bijrijder

Armsteunen voor

Bandenspanningscontrolesysteem

Boordcomputer

Drie Isofix-bevestigingspunten t.b.v. kinderzitjes

Drie individuele inklapbare zitplaatsen op tweede zitrij

ESP, ASR, ABS

Extra getinte ruiten in zijschuifdeuren en achterste zijruiten

Window-airbags ter hoogte van 1e, 2e en 3e rij

Handbediende rolgordijnen op de 2e en 3e zitrij

Zij-airbags voor

Lederen stuurwiel
Spionspiegel
Vliegtuigtafeltjes op achterzijde voorstoelen

Beste lezer,
COMFORT

EXTERIEUR

Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
U heeft een preview
van deze prijslijst
Dwarsgeplaatste dakstangen inclusief bevestigingsrails
Climate control links/rechts gescheiden regelbaar
inklapbare buitenspiegels
geopend. OnderElektrisch
deze
preview kunt u
Cruise control, inclusief snelheidsbegrenzer
Extra getinte ruiten in zijschuifdeuren en achterste zijruiten
Elektrisch bedienbare ruiten
Lichtmetalen velgen 16” Hades
uw emailadres invoeren
en wij sturen
Elektrisch bedienbare zijschuifdeuren met afstandsbediening
Follow-me-home verlichting
u per ommegaande de originele versie
Geïntegreerde mistlampen voor
Pack Visibilité
van deze prijslijst op.
regensensor, automatisch dimlicht, automatisch dimmende binnenspiegel
8 luidsprekers

Bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun

Parkeerhulp achter
Peugeot Connect Nav
radio/kleurennavigatie met Bluetooth carkit
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
Ventilatieroosters voor de 2e en 3e rij
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technische gegevens 807

2.0 HDi

motor
Cilinderinhoud (in cm3)

1997

Aantal cilinders/kleppen per cilinder

4/4

Emissienorm

euro 5

Max. vermogen norm CEE kw(DIN pk)/omw

100(135)/4000

Max. koppel/omw norm CEE Nm

320/2000

Common-rail d.i./turbocompressor/roetfilter

S

transmissie
Handgeschakeld met 6 versnellingen

S

stuurinrichting
Diameter draaicirkel (tussen trottoirs in m)
inhouden
Brandstoftank in liters

10,9

Beste lezer,

Bagageruimte: achter 2e zitrij/zonder stoelen achterin volgens VDA-norm in dm3

80
830/2948

gewichten (in kg)
Rijklaar gewicht

1745

U heeft een preview van 2530
deze prijslijst
1850
Max. toegestaan treingewicht
3945
geopend. Onder deze preview
kunt u
prestaties
Topsnelheid (km/u)
194
uw emailadres invoeren en
Acceleratietijd (in sec) - van 0-100 km/u
10,5 wij sturen
banden
u per ommegaande de originele
Bandenmaat standaard velgen
215/60R16H versie
brandstofverbruik (richtlijn 1999/10Q/EG) in liters per 100 km
van deze prijslijst op.
Binnen de bebouwde kom
7,4
Totaal toegestaan belast gewicht
Max. aanhangergewicht geremd

Buiten de bebouwde kom

5

Gecombineerd

5,9

afmetingen in cm
Breedte interieur op schouderhoogte voor

1575

Breedte interieur op schouderhoogte achter

1600

Aantal zitplaatsen

5, 7 = O

S= Standaard O= Optioneel
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LIJNTEKENING

LIJNTEKENING

Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.

www.EU-Import.nl
01-10-2012/6

additionele kosten
adviestarief kosten rijklaar
807 MPV

incl. btw

excl btw

825,00

681,82

leges
Leges kentekenbewijs deel I

38,00

Leges kentekenbewijs deel II

9,25

verwijderingsbijdrage
Wettelijke bijdrage

45,00

37,19

Kosten rijklaarmaken is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Peugeot Safety kit (o.a. lifehammer, gevarendriehoek en
veilgheidsvesten) en rijklaar maken van uw nieuwe auto, excl. brandstof.
De consumentenadviesprijs is incl. BTW en eventuele BPM, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges.

Beste lezer,

Sinds 1 januari 1995 wordt de verwijderingsbijdrage, die wettelijk verplicht is op grond van de wet Milieubeheer, in rekening gebracht. De
verwijderingsbijdrage 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 wettelijke verplichting van de verwijderingsbijdrage financiert het project en bepaalt in belangrijke
mate het succes ten bate van een schoner milieu.

U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
BPM
uw
emailadres
invoeren
wijvansturen
Het vaste BPM percentage is 11,1%. Daarnaast is er
een variabele
BPM-component die
gekoppeld is aan deen
CO uitstoot
de auto. De toeslag
wordt aan de hand van een viertal schijven berekend. In onderstaande tabel staan de verschillende drempelwaarden weergegeven met de
bijbehorende toeslag per g/km CO .
u per ommegaande de originele versie
1 juli t/m 31 december 2012
van
deze prijslijst
op.
Benzine
Diesel
€ per gram

Automobiles Peugeot verklaart dat, door toepassing van 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.

2

2

vrijgesteld

t/m 102

t/m 91

schijf1

103 t/m 159

92 t/m 143

101,-

0,-

schijf2

160 t/m 237

144 t/m 211

121,-

schijf3

238 t/m 242

212 t/m 225

223,-

schijf4

>243

>226

559,-

Daarnaast geldt voor dieselmotoren een variabele toeslag. Deze dieseltoeslag bedraagt € 40,68 per gram CO2 boven de 70 g/km.
Voor benzinemotoren geldt een vaste benzinekorting van € 450,Voorbeeld BPM-berekening: een auto met dieselmotor met een CO2-uitstoot van 98 g heeft de volgende variabele BPM.
Met 98 g CO2-uitstoot valt de auto is schijf1. De uitstoot is 7g boven de drempelwaarde. Het variabele BPM-deel bedraagt 7g x € 101 = € 707,De dieseltoeslag bedraagt: 28 g x € 40,68 = € 1.139,-. Het totale aandeel variabele BPM bedraagt dan € 707,- + € 1.139,- = € 1.846,Daarbij dient u nog het vaste BPM percentage van 11,1% van de netto catalogusprijs op te tellen.
Motorrijtuigenbelasting

www.EU-Import.nl

Zeer zuinige personenauto’s zijn bovendien vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting tot 1 januari 2014. Dit geldt voor benzineauto’s met een uitstoot
≤ 110 g/km CO2 en voor dieselauto’s met een uitstoot van ≤ 95 g/km CO2.
Voor verdere informatie over de motorrijtuigenbelasting verwijzen wij u naar de internetsite www.belastingdienst.nl/reken/motorrijtuigenbelasting.
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Beste lezer,
U heeft een preview van deze prijslijst
geopend. Onder deze preview kunt u
uw emailadres invoeren en wij sturen
u per ommegaande de originele versie
van deze prijslijst op.
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).
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