Peugeot e-Boxer
02/2021

Peugeot e-Boxer
Gesloten Bestel

excl.
BTW/BPM

incl. BTW

BPM

Fiscale
waarde(1)

Consumentenprijs(2)

L1H1 - 3.500 kg zwaar
Premium
L2H2 - 3.500 kg zwaar

37 kWH

57.990,-

70.168,-

,-

70.168,-

71.108,-

Premium

37 kWH

59.990,-

72.588,-

,-

72.588,-

73.528,-

70 kWH

66.380,-

80.320,-

,-

80.320,-

81.260,-

70 kWH

67.380,-

81.530,-

,-

81.530,-

82.470,-

70 kWH

68.380,-

82.740,-

,-

82.740,-

83.680,-

70 kWH

62.630,-

75.782,-

,-

75.782,-

76.722,-

70 kWH

62.930,-

76.145,-

,-

76.145,-

77.085,-

70 kWH

63.530,-

76.871,-

,-

76.871,-

77.811,-

70 kWH

64.230,-

77.718,-

,-

77.718,-

78.658,-

70 kWH

62.530,-

75.661,-

,-

75.661,-

76.601,-

70 kWH

63.130,-

76.387,-

,-

76.387,-

77.327,-

L3H2 -3.500 kg zwaar
Premium
L4H2 -3.500 kg zwaar
Premium
L4H3 -3.500 kg zwaar
Premium

Peugeot e-Boxer Chassis Cabine
L2S Enkele Cabine - 3.500kg zwaar
Premium
L3 Enkele Cabine - 3.500kg zwaar
Premium
L4 Enkele Cabine - 3.500kg zwaar
Premium
L3 Dubbele Cabine - 3.500kg zwaar
Premium

Peugeot e-Boxer Plancher Cabine
L3 - 3.500kg zwaar
Premium
L4 - 3.500kg zwaar
Premium

Peugeot e-Boxer - Uitrustingniveaus
Peugeot e-Boxer Gesloten Bestel & Chassis Cabine

Premium

INTERIEUR

EXTERIEUR

Dashboardkastje met klep (rechts onder en midden onder)

2 symmetrische achterdeuren (i.g.v. Gesloten Bestel)

Aflegvak bovenop dashboard

Zijschuifdeur rechts (i.g.v. Gesloten Bestel

Twee open opbergvakken rechts (bovenste vervalt bij passagiersairbag)

Zwarte bumpers en zijstootstrips

Opbergvak met klep in dashboard (rechts boven, gekoeld)

Zwarte wielkastbescherming (op L4 alleen achter) (i.g.v. Gesloten Bestel)

Opberglade onder optionele passagiersstoel

Elektrisch bedienbare buitenspiegels met verwarming

Opbergvak in de portieren

Spiegels, portiergrepen, raamomlijsting zwart

Volledig gesloten stalen scheidingswand (i.g.v. Gesloten Bestel)

In buitenspiegels geïntegreerde zijknipperlichten (m.u.v. L4)

Bindogen in de laadruimte (2 stuks aan voorzijde, 8 stuks aan zijkant bij L1/L2, 10 stuks aan zijkant bij Koplamp-units helder glas/halogeen lampen/meervlaks reflectoren
L3/L4) (i.g.v. Gesloten Bestel)
Follow Me Home-verlichting
Cabinedak voorzien van hemelbekleding
Plafonnière met progressief dimmende verlichting

COMFORT EN TELEMATICA

Plafonnières in laadruimte: boven zijschuifdeur, boven achterdeuren (i.g.v. Gesloten Bestel)

Bestuurdersstoel met verstelbare hoogte en hellingshoek

Bekerhouder

2-zits passagiersbank
Stoffen stoelbekleding

VEILIGHEID

In dashboard geïntegreerde versnellingpook

Antiblokkeersysteem (ABS) inclusief noodremassistentie (NRA)

Instrumentenpaneel met vier klokken

ESP (lading-afhankelijk) met tractiecontrole en Hill Start Assist

Elektrisch bedienbare voorportierruiten

In hoogte verstelbaar stuurwiel met bestuurdersairbag

Centrale vergrendeling met afstandsbediening

Stuurbekrachtiging

Getint glas

Waarschuwingssignaal niet aangelegde gordel bestuurder

Elektronische toerenteller/koelvloeistoftemperatuurmeter

Waarschuwingssignaal niet goed gesloten portier(en)

Boordcomputer/digitale onderhoudsintervalindicator

Kooiconstructie/kreukelzones vóór en achter

Digitale olieniveaumeter

Schokabsorberende stuurkolom

Traploos bedienbaar ventilatie/verwarmingssysteem

Hoofdsteunen vóór, in hoogte verstelbaar

Luchtrecirculatiesysteem

Afsluitbare tankdop

DAB+ Digitale radio met 5" touchscreen, bluetooth, USB en stuurwielbediening

Volwaardig reservewiel

Uitklapbaar schrijfblad t.h.v. linker zitplaats bij de 2-zits passagiersbank

Driepunts veiligheidsgordels, in hoogte verstelbaar met pyrotechnische gordelspanners

LCD infoscherm

Cruise Control met begrenzer

12V aansluiting dashboard

Parkeersensoren achter

Airconditioning (handmatig)

Peugeot e-Boxer CHASSIS DUBBELE CABINE, specifieke uitrusting
Vier zijdeuren

Premium

Achterbank met 4 zitplaatsen
Aflegplank boven voorruit

Peugeot e-Boxer PLANCHER CABINE, specifieke uitrusting
Zonder cabinedak en achterwand

Premium

Verlaagde laadvloer t.o.v. Chassis Cabine
Wielkuipen bij achterwielen

Opties
excl. BTW en BPM
incl. BTW en BPM

BESTUURDERSHULP & VEILIGHEID
Grip Control met Hill Descent Control en All Season banden

UF04

Tweede sleutel met afstandsbediening

JA17

Bandenspanningscontrolesysteem

UE01

Perimetrisch alarm met supervergrendeling

WC05

Active Safety Brake met camera (automatisch noodremsysteem)

D403

Inclusief:
- Lane Departure Warning System

Achteruitrijcamera

UB09

Passagiersairbag (dubbelairbag met passagiersbank)

NN01

Zij- en passagiersairbag

NF04

Inclusief:
- Aflegplank boven voorruit
- Passagiersstoel (i.p.v. passagiersbank)
Let op 1: Niet mogelijk i.c.m. vinyl bekleding
Let op 2: Niet mogelijk i.c.m. bestuurdersstoel met variable vering

Gesloten Bestel

Chassis Cabine

Plancher Cabine

Premium

Premium

Premium

250,303,25,30,150,182,350,424,660,799,-

250,303,25,30,150,182,-

250,303,25,30,150,182,-

660,799,-

660,799,-

300,363,250,303,400,484,-

250,303,-

250,303,-

ZICHT & EXTERIEUR
16" lichtmetalen velgen

DZ86

550,666,-

550,666,-

550,666,-

Carterpanbescherming

FX01

80,97,-

80,97,-

80,97,-

Pack Visibilité

NB08

200,242,-

200,242,-

200,242,-

Elektrisch inklapbare buitenspiegels

HU02

150,182,-

150,182,-

150,182,-

Elektrisch inklapbare buitenspiegels met SAM dodehoekdetectie

J5XZ

400,484,-

Mistlampen vóór

PR01

150,182,-

150,182,-

150,182,-

LED dagrijverlichting (op L1/L2/L3)

FE10

250,303,-

250,303,-

250,303,-

LED dagrijverlichting (op L4)

FE12

250,303,-

250,303,-

Halfhoge zijwandbescherming (op L2/L3)

TK02

75,91,-

Inclusief:
- Automatische verlichting, regen- en lichtsensor en automatische ruitenwissers

Let op: Niet beschikbaar op L4 versies

Opties
excl. BTW en BPM
incl. BTW en BPM

Gesloten Bestel

Chassis Cabine

Plancher Cabine

Premium

Premium

Premium

INTERIEUR
Rokerskit

AD01

20,24,-

12V aansluiting in laadruimte

ES02

30,36,-

Aflegplank boven voorruit

JO01

50,61,-

50,61,-

50,61,-

Bestuurdersstoel met variable vering

RH16

350,424,-

350,424,-

350,424,-

WM08

0
,-

0
,-

0
,-

NA01

300,363,-

VH04

100,121,-

100,121,-

100,121,-

Climate Control

RE07

300,363,-

300,363,-

300,363,-

Extra warmte afgiftepunt onder bestuurdersstoel naar achteren gericht

DK07

200,242,-

200,242,-

200,242,-

VC02

150,182,-

Houten vloer in laadruimte

GG01

500,605,-

Schuifruit in de standaard, geheel gesloten scheidingswand

PX09

50,61,-

Rek achter bestuurder ipv scheidingswand

PX02

0
,-

Weglaten scheidingswand

PX23

0
,-

Ruit in rechter zijschuifdeur

PC11

50,61,-

PC12

380,460,-

PC13

430,520,-

LL02

300,363,-

Let op: Niet mogelijk i.c.m. extra warmte afgiftepunt en/of vinyl bekleding

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar met armsteun en lendensteun
Let op: Niet mogelijk i.c.m. vinyl bekleding

Verwarmbare voorstoelen
Inclusief:
- Passagiersstoel (i.p.v. passagiersbank)
Let op 1: Niet mogelijk i.c.m. vinyl bekleding
Let op 2: Niet mogelijk i.c.m. bestuurdersstoel met variable vering

Stuurwiel en versnellingspook met leer afgewerkt
KLIMAATBEHEERSING

Inclusief:
- Rek achter bestuurder i.p.v. scheidingswand (dus niet mogelijk i.c.m. scheidingswand)

DEUREN & LAADRUIMTE
Achterdeuren met getinte ramen en achterruitverwarming
Let op: Ledere Boxer Gesloten Bestel is standaard voorzien van een geheel gesloten stalen scheidingswand,
dus zonder ruit. Denkt u aan de optie PX09 (schuifruit in scheidingswand) indien u een ruit of ruiten in de
laadruimte bestelt. N.B. De prijs van de ruit in de rechter zijschuifdeur is al verwerkt in de meerprijs van de
Dubbel Cabine.

Let op: Niet mogelijk i.c.m. extra warmte afgiftepunt

Let op: Iedere Boxer Gesloten Bestel is standaard voorzien van een geheel gesloten stalen scheidingswand,
dus zonder ruit. Denkt u aan de optie PX09 (schuifruit in scheidingswand) indien u een ruit of ruiten in de
laadruimte bestelt. N.B. De prijs van de ruit in de rechter zijschuifdeur is al verwerkt in de meerprijs van de
Dubbel Cabine.

Zijschuifdeur links
Let op: Niet beschikbaar op H3 versies

Twee schuifdeuren met ruit
Let op: Niet beschikbaar op H3 versies

Achterdeuren 270° te openen

Opties
excl. BTW en BPM
incl. BTW en BPM

Gesloten Bestel

Chassis Cabine

Plancher Cabine

Premium

Premium

Premium

AUDIO & TELEMATICA
Antenne in de buitenspiegel

AT22

0
,-

Navigatiesysteem in kleur

JY02

300,363,-

300,363,-

300,363,-

0,0,550,873,700,1.111,-

0,0,550,873,700,1.111,-

0,0,550,873,700,1.111,-

CARROSSERIEKLEUREN & BEKLEDING
Standaard lakken
Lakken leverbaar: Blanc Banquise en Rouge Ardent

Metallic lakken
- Vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbare lakken

Speciale lakken (Teintes Flottes)
- Vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbare lakken

Extra-speciale lakken (VDNA)
- Prijs afhankelijk van de gekozen lak. Vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbare lakken

OMBOUW & DIVERSEN
Digitale Tachograph

HC09

550,666,-

550,666,-

550,666,-

Luchtvering achteras

UA04

1.450,1.755,-

1.450,1.755,-

1.450,1.755,-

16" fullcover wielplaten

SU01

50,61,-

Verzwaarde vering met dubbele bladveren achter

SE08

100,121,-

100,121,-

RX01

50,61,-

50,61,-

RX05

70,85,-

70,85,-

QB02

150,182,-

Niet gemonteerde achterlichten (los meegeleverd)

SY05

0
,-

0
,-

Verlengde kabelboom achter t.b.v. opbouw

KY06

0
,-

0
,-

Inclusief:
- Niveauregeling
- 225/70 R15 banden (op alle versies excl. zwaar) of 225/75 R16 banden (alleen op zwaar versies).
Let op: deze banden zijn niet beschikbaar indien UA04 i.c.m. Grip Control is bestelt

Let op 1: Niet mogelijk i.c.m. luchtvering achteras
Let op 2: Het wordt geadviseerd om de opties SE08, CY10 en RX01 te bestellen i.c.m. Plancher Cabine versies.

Extra brede buitenspiegels ( 2200 mm)
Let op 1: Niet mogelijk i.c.m. elektrisch inklapbare buitenspiegels
Let op 2: Het wordt geadviseerd om de opties SE08, CY10 en RX01 te bestellen i.c.m. Plancher Cabine versies.

Extra brede buitenspiegels ( 2350 mm)
Let op: Niet mogelijk i.c.m. elektrisch inklapbare buitenspiegels

Grote spoorbreedte achter (1980 mm ipv 1790 mm)
Inclusief: Extra brede buitenspiegels (2200 mm) dus niet mogelijk i.c.m. elektrisch inklapbare buitenspiegels

Peugeot e-motion oplossingen voor de e-Boxer
Installatiepakketten wallbox
Pakket Easy 1

Peugeot Slimme Wallbox - 3 fase, 11 kW Installatie aan de muur met vaste laadkabel aan de Wallbox en aansluiting
op de Slimme Wallbox App* Deze prijs gaat uit van de aanwezigheid van een 3-fase aansluiting en slimme meter met
voldoende groepen voor installatie van de Wallbox. De installateur controleert dit tijdens een online schouwing

€ 1 869,00 (incl BTW)

Pakket Easy 2

Pakket Easy 1 + Graafwerkzaamheden voor installatie Wallbox tot 5 meter en herstel bestrating oprit indien nodig**
Een eventuele bevestigingspaal is verkrijgbaar als accessoire

€ 2 169,00 (incl BTW)

Pakket Easy 3

Pakket Easy 1 + Graafwerkzaamheden voor installatie Wallbox tot 10 meter en herstel bestrating oprit indien
nodig** Een eventuele bevestigingspaal is verkrijgbaar als accessoire

€ 2 529,00 (incl BTW)

Slimme Wall Box-app*

Om gebruik te kunnen maken van de Slimme Wall Box is een abonnement op de Slimme Wall Box-app noodzakelijk.
Deze app ondersteunt de configuratie, bediening en onderhoud van uw Slimme Wall Box.

€ 4,84 per maand (incl BTW)

Pakket Easy op maat

Pakket Easy 1 + Schouwing op locatie voor een installatie op maat Maatwerk graaf- en installatiewerkzaamheden
voor de Wallbox Eventueel een designpaal van hoogwaardige kwaliteit als accessoire om de Wallbox aan op te
kunnen hangen

Bevestigingspaal

Paal voor bevestiging van de wallbox uit de bovengenoemde pakketten

€ 448,22 (incl BTW)

Paal inclusief betonnen voet voor bevestiging van de wallbox uit de bovengenoemde pakketten

€ 548,05 (incl BTW)

Te bepalen tijdens een schouwing
op locatie.

* Slimme functionaliteiten zoals uitlezen en verrekenen inbegrepen voor de eerste 5 jaar. Daarna dient een jaarlijkse fee betaald te worden.
** Graafwerkzaamheden en herstel bestrating bij de meest gangbare 'losse' bestratingen mogelijk. Uitzonderingen kunnen echter van toepassing zijn. Dit zal de installateur met u bespreken.

FREE2MOVE Services “Charge My Car”
“Charge My Car” laadabonnement

Laadpas voor laden van de batterij:
> bij eigen wallbox
> bij 99,99% van de publieke laadpunten in Nederland
> bij meer dan 104.000 laadpunten in Europa
Adaptieve routeplanner, waarmee u:
> gemakkelijk uw route bepaalt, rekening houdend met publieke laadpunten langs de route
> op basis van werkelijke resterende batterijcapaciteit het eerstvolgende noodzakelijke laadpunt op uw route zoekt
> automatisch rekening houdt met uw rijgedrag en batterij-condities en, waar nodig, ingrijpt om tijdig te kunnen
laden

€ 4,99 per maand (incl BTW)

Specificatie inbegrepen kosten
prijs incl. btw
Adviestarief kosten rijklaar

btw

856,60

prijs excl

148,67

707,93

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:
Inschrijving in het kentekenregister

prijs incl. btw

Tenaamstelling

42,65

btw
n.v.t

prijs excl
42,65

10,75

0,75

10,00

30,00

btw
5,21

prijs excl
24,79

btw

prijs excl

prijs incl. btw
Recyclingsbijdrage

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
Totaal additionele kosten

940,00

154,63

785,37

Optioneel
prijs incl. btw
Waxoyl behandeling

301,29

btw
52,29

prijs excl
249,00

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 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).

