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Prijzen & Specificaties
Per 01-01-2017

De Bipper in een oogopslag
De Peugeot Bipper is er in één carrosserievariant. Ondanks de compacte buitenmaten beschikt de Bipper over een grote laadruimte.
In onderstaand overzicht staan de maten weergegeven.
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Acties
Speciaal model
Bipper Profit +
De Bipper Profit+ is ten opzichte van de vergelijkbare modellen zeer gunstig geprijsd:
XR 1.3 BlueHDi 80 Euro6

€ 12.380,-

XR Profit+ 1.3 BlueHDi 80 Euro6

€ 11.380,-

uw voordeel

€ 1.000,-

Zie voor alle actuele acties www.peugeot.nl
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Bipper uitrusting
De Peugeot Bipper is er in twee uitrustingsniveaus; XR en XT.

Standaarduitrusting Bipper XR
Stoelen

Veiligheid

Verstelbare bestuurdersstoel

ABS met noodremassistentie

Hoofdsteunen in hoogte verstelbaar

ESP (elektronisch stabiliteits programma)
Bestuurdersairbag

Dashboard

Kreukelzones vóór en achter

Elektronische toerenteller

Versterkte kooiconstructie

Koelvloeistoftemperatuurmeter

Veiligheidsstuurkolom

Digitale kilometerteller

Elektronische startonderbreker

Digitale dagteller

Veiligheidsgordels: - in hoogte verstelbaar

Digitaal klokje

- met pyrotechniek

Verklikkerlampje minimum remvloeistofniveau
Verklikkerlampje minimum brandstofniveau

- met spankrachtbegrenzer
Geluidsignaal:

Verklikkerlampje minimum oliedruk

- vergeten verlichting
- vergeten contactsleutel

Multifunctioneel display
Functioneel
Ventilatie

Scheidingswand aan cabinezijde met stof bekleed

Ventilatie/verwarmingssysteem met vier snelheden

Radiovoorbereiding (dakantenne, voeding, ontstoring)

Luchtrecirculatiesysteem

Legvak bovenop dashboard
Bergvakje in dashboard, links

Exterieur

Bergvak in voorportieren

Stootstrips op zijkanten

Bergvak met flessenhouder in middenconsole

Twee asymmetrische achterdeuren

Laadruimte: 6 sjorogen

Getint glas

Plafonnier in cabine en verlichting in laadruimte

Halogeen koplampen met dubbele parabool

Stuurbekrachtiging

Follow-me-home verlichtingsfunctie

Ruitenwissers vóór met snelheidsafhankelijke interval

Autom. inschakelende alarmknipperlichten bij noodstop

12 Volt aansluiting vóór

De Bipper XT beschikt daarnaast over:
Bestuurdersstoel: - in hoogte verstelbaar

Mistlampen vóór

- met verstelbare lendensteun

Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar

- met armsteun

Automatische vergrendeling boven 20 km/u

Passagiersstoel verstelbaar

Binnenspiegel met antiverblindingsstand

Digitale olieniveaumeter

Centrale vergrendeling met HF-afstandsbediening

Digitale intelligente onderhoudsindicator

Gescheiden vergrendeling cabine en laadruimte

Digitale buitentemperatuuraanduiding

Elektrisch bedienbare voorportierruiten, sequëntieel

Boordcomputer met 5 functies

Ramen in achterdeuren met verwarming

Wis/was installatie achter

Elektrisch verstelbare spiegels met verwarming

Dashboardkastje afsluitbaar

Zijschuifdeur rechts

Schrijfblad

Scheidingswand met ruit

Kaartleeslampje vóór

Stop&Start-systeem op de BlueHDi 2Tronic
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Bipper Gesloten Bestel
CO2
leeglaadtrein
kW uitstoot GVW gewicht 1) vermogen 2) gewicht

XR Profit+ 1.3 BlueHDi 80
XT Profit+ 1.3 BlueHDi 80
XT 1.3 BlueHDi 80 2Tronic
stop&start

59
59
59

115 1750
115 1750
100 1750

laadvolume

[kg]

[kg]

[kg]

[m3]

1065
1065
1065

685
685
685

2750
2750
2750

2,5
2,5
2,5

consumentenprijzen in euro
Fiscale ConsumentenBPM waarde (3)
prijs (4)

excl.
BTW/BPM

11.380,- 4.563,12.380,- 4.940,14.370,- 5.690,-

18.333,19.920,23.078,-

19.143,20.730,23.888,-

BlueHDi = Haute pression diesel injection met FAP (filtres à particules) roetfilter; voldoet aan euro 6
1) Het leeg gewicht is bepalend voor de motorrijtuigenbelasting
2) Laadvermogen: maximum toegestaan aan inzittenden, bagage/lading, brandstof en eventuele extra uitrusting
Het maximum aanhangergewicht bedraagt: geremd = 1000kg; ongeremd = 400kg
(3) De fiscale waarde (incl. BTW/BPM) geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling.
(4) D
 e 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.

Opties
OMSCHRIJVING
Lakken
Vernis metaallak
Pakketten
Pack Electrique (1)
Bestuurdershulp en veiligheid
Cruise Control
Parkeerhulp achter
Passagiersairbag
Deuren en Ramen
Zijschuifdeur links
Exterieur
Dakrails
15’’ Lichtmetalen velgen
Klimaatbegeersing en audio
Airconditioning incl. elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels
Airconditioning
Peugeot Connect Sound (radioCDspeler met MP3 afspeelmogelijkheid)
Peugeot Connect Sound met Bluetooth

consumentenadviesprijs
excl.
incl.
btw/bpm
bpm
btw/bpm

CODE

XR

XT

0MM0

O

O

350,-

132,-

555,-

WC11

O

S

440,-

166,-

698,-

O

O
O
O

200,250,200,-

75,94,75,-

317,397,317,-

PC19

O

250,-

100,-

397,-

PQ02
RP02

O
O

120,410,-

48,155,-

190,651,-

O
O
O

850,700,350,550,-

320,264,132,207,-

1.349,1.111,555,873,-

RG01
UB01
NN01

RE01
RE01
WLFH
DO01+YL05

O
O

S= Standaard O= Optioneel
(1) Pack Electrique

Elektrisch bedienbare voorportierruiten, elektrisch bedienbare buitenspiegels met verwarming, centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, selectieve vergrendeling (cabine/laadruimte), automatische vergrendeling > 20km/h
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Accessoires en Ombouwdelen
Accessoires
GEEF UW BIPPER EEN NOG PERSOONLIJKER KARAKTER
Met uw Peugeot Bipper bent u in het bezit van een auto die garant staat voor ongekend rijplezier: onmiskenbaar een Peugeot.
Om nog meer plezier te beleven aan uw Bipper kunt u deze voorzien van accessoires om uw auto aan uw persoonlijke smaak aan te passen.
Deze accessoires, waarvan de meeste speciaal voor de Bipper zijn ontwikkeld, sluiten perfect aan op het interieur- en het carrosserieontwerp en
worden geproduceerd volgens de strenge Peugeot-kwaliteitseisen.
Ombouwdelen
Ook de laadruimte kunt u naar wens aankleden met bijvoorbeeld een houten vloerplaat of een rubber mat, lat-om-lat betimmering of
wandbekleding, raamfolie, etc, etc.
Ontdek alle accessoires en ombouwdelen in de uitgebreide accessoireprijslijst met All-in tarieven, dus inclusief eventuele spuitkosten, montage en
BTW. U vindt de accessoireprijslijst op www.peugeot.nl/services/accessoires
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Technische gegevens Bipper
Motor (met bovenliggende nokkenas)
Cilinderinhoud (in cm3)
Aantal cilinders/kleppen per cilinder
Max. vermogen CEE kW (DIN pk)/omw.
Max. koppel CEE Nm/omw.
Brandstofsysteem:
- Common-rail directe inspuiting met turbocompressor
Transmissie
Vijf-versnellingsbak handgeschakeld
2 Tronic vijf-versnellingsbak met Stop&Start

1.3 BlueHDi

1.3 BlueHDi

1248
4/4
Euro 6
59(80)/3750
200/1500
•

2Tronic
1248
4/4
Euro 6
59(80)/3750
200/1500
•

•
•

Stuurinrichting
Diameter draaicirkel (tussen trottoirs in m)
11,81
Stuurbekrachtiging
•
Wielophanging
Vóór:
onafhankelijk; verbeterde McPherson veerpoten; schroefveren; ingebouwde hydraulische schokdempers; stabilisatorstang
Achter:
onafhankelijk; getrokken draagarmen; hydraulische schokdempers
Remmen (gescheiden remsysteem en rembekrachtiging)
Vóór: schijfremmen
•
Achter: trommelremmen
•
ABS (incl. elektronische remkrachtverdeling en noodremassistentie)
•
Afmetingen (in m)
Totale lengte
3,864
Totale breedte (met ingeklapte spiegels)
1,816
Wielbasis
2,513
Spoorbreedte:
- vóór / achter
1,469 /1,465
Opening achterdeur:
- breedte / hoogte
1,078 / 1,067
Opening zijschuifdeur:
- max. breedte /hoogte
0,644 / 1,041
Afmetingen interieur (in m)
Lengte laadvloer
1,523
Breedte laadruimte
1,473
Hoogte laadruimte
1,178
Breedte tussen de wielkasten
1,046
Laadvloerhoogte onbelast
0,527
Inhouden (in dm3, vloeistofmethode-PSA)
Brandstoftank
45
Laadruimte
2500
Prestaties*
Topsnelheid (km/u)
162
162
Acceleratietijd (in sec) - van 0-100 km/u
13,9
13,9
Brandstofverbruik binnen de bebouwde kom (in l/100 km)
5,6
4,5
Brandstofverbruik buiten de bebouwde kom (in l/100 km)
3,7
3,4
Gemiddeld brandstofverbruik (in l/100 km)
4,4
3,8
CO2 emissie bij gemiddeld verbruik (in gr/km)
115
100
Banden
185/65 R15
Volwaardig reservewiel
•
*= gemeten op circuit
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Specificatie inbegrepen kosten
Adviestarief kosten rijklaar

prijs incl. btw

btw

prijs excl

718,52

124,70

593,82

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
Tenaamstelling
Recyclingsbijdrage

prijs incl. btw

btw

prijs excl

39,00

n.v.t

39,00

9,98

n.v.t

9,98

42,50

7,38

35,12

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.

Totaal additionele kosten

prijs incl. btw

btw

prijs excl

810,00

132,08

677,92

prijs incl. btw

btw

prijs excl

301,29

52,29

249,00

Optioneel

Waxoyl behandeling

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).

