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100% ELECTRIC

PEUGEOT iOn



MET EEN NIEUWE
STADSMOBILITEIT 

iNNOVEER
Peugeot  ligt voor op z’n tijd 
Deze langverwachte, innoverende 100% elektrische auto van de
nieuwste generatie, is nu realiteit geworden. Het merk lanceert de
Peugeot iOn niet louter voor een handvol consumptiepioniers, maar
voor alle moderne en veeleisende klanten die zowel voor zakelijk als
privé gebruik overtuigd zijn van de voordelen van een elektrische auto.
Zo zet Peugeot samen met zijn klanten een eerste stap in de richting
van een nieuwe vorm van mobiliteit. Op eind 2010 is Peugeot met
meer dan 10 000 geproduceerde wagens de grootste fabrikant van
elektrische auto’s ter wereld, met name dankzij de 106 Electric die
tussen 1995 en 2003 werd gebouwd. Er is geen ander merk dat zoveel
“zero emission vehicles” heeft verkocht als Peugeot. Voortbouwend
op de opgedane knowhow gaat Peugeot door met de ontwikkeling
van nieuwe technologie voor milieuvriendelijke mobiliteit. De iOn, de
eerste 100% elektrische wagen van de nieuwe generatie, betekent
voor Peugeot een nieuwe stap vooruit.

Waarom kiezen voor elektriciteit ?
Stelt u zich eens voor om in een auto te rijden die geen CO2-uitstoot
en die opmerkelijk stil is.... Stelt u zich eens voor dat het rijden
bijzonder eenvoudig wordt, dankzij een compacte en handzame auto
die een dynamisch rijgedrag combineert met comfort en veiligheid.
Stelt u zich eens voor dat de accu eenvoudig bij u thuis op te laden is
en dat uw iOn over een actieradius van maximaal maar liefst 150 km
beschikt, wat ruim voldoende is voor al uw dagelijkse ritten in de stad.
Stelt u zich eens voor dat u met een elektrische wagen geld kunt
besparen omdat de gebruikskosten lager zijn in vergelijking met een
verbrandingsmotor.

U kunt nu uw droom werkelijkheid doen worden, want de iOn, een
100% elektrische wagen, bestaat écht.
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MET MINDER LAWAAI EN MINDER VERVUILING
iNNOVEER
Het wonder van de elektrische aandrijving : géén uitstoot van schadelijke stoffen* en géén CO2-uitstoot tijdens het rijden. Het enige geluid
dat de auto maakt, is het rolgeluid van de banden en de windverplaatsing. Dankzij deze stilte** en het nagenoeg ontbreken van trillingen is
rijden met de iOn een ongekende, serene ervaring.
*Tijdens het gebruik (behalve de slijtage-onderdelen).
**U dient wél de controle te behouden van uw voertuig en te letten op de overige verkeersgebruikers die wellicht niet vertrouwd zijn met geruisloze wagens.
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De iOn wekt gelijk sympathie op met zijn ronde
vormen, de kleine bolle voorklep die naadloos
aansluit op de grote, schuin geplaatste voorruit en
het grote glasoppervlak. Het dynamische en unieke
design en de bijzondere technologie van de iOn
versterken het moderne en milieubewuste imago van
de bestuurder. 

De iOn is geknipt voor het stadsverkeer. Dankzij de
elektrische stuurbekrachtiging en de zeer korte
draaicirkel is de iOn bijzonder handelbaar. Met een
topsnelheid van 130 km/u staat de iOn ook op de
snelweg zijn mannetje. De wendbare, vlotte en
compacte iOn is met zijn lengte van 3,48 m en
breedte van 1,47 m op maat gemaakt voor de krappe
ruimte in de stad. En toch is er afdoende plaats aan
boord voor vier volwassenen dankzij de hoge bouw,
de lange wielbasis van 2,55 m en het opmerkelijk
ruime interieur.

IDEALE STADSMUS
iOn
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EEN NIEUW
MOBILITEITSCONCEPT

iOn De iOn biedt een nieuw concept dat bij uitstek geschikt is
voor de nieuwe mobiliteit in en rondom de stad. Naast de
compacte afmetingen en de voordelen van de elektrische
aandrijving - het perfecte geluidscomfort en het ontbreken
van CO2-uitstoot tijdens het rijden - beschikt de iOn over
een actieradius die perfect is aangepast aan de werkelijke
verplaatsingen. Dankzij de lithium-ion batterij en het
systeem voor de recuperatie van energie tijdens het
afremmen kan de actieradius oplopen tot 150 km.
Daardoor is er voldoende autonomie voor een normaal
gebruik.
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Snel opladen in 30 minuten*
De iOn kan gemakkelijk, snel en op meerdere manieren opgeladen worden, zodat
dit goed valt aansluit op uw dagindeling. Via de snellaadmethode kan de batterij in
30 minuten tot 80%, in 15 minuten tot 50% en in amper 5 minuten tot 25% worden
opgeladen. Deze manier van opladen is mogelijk via een specifiek oplaadpunt dat
gelijkstroom met een hoge stroomsterkte levert. Deze oplaadpunten zijn te vinden
in openbare parkeerplaatsen, laadstations, openbare en privé parkings en bij
sommige bedrijven.
*Naargelang de temperatuur en de infrastructuur van het laadstation.

Normaal opladen in 9 uur*
Stelt u zich eens voor dat u nooit meer naar een tankstation hoeft te zoeken. U kunt
uw wagen gewoon opladen bij u thuis of op het werk, maar ook in parkings of
gewone parkeerplaatsen (indien deze van stopcontacten zijn voorzien). Het enige wat
u nog hoeft te doen is de standaardstekker van de vijf meter lange beveiligde kabel
(meegeleverd met het voertuig) aansluiten op een monofase 220V-stopcontact en de
oplaadbeurt gaat van start. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt het opladen
automatisch. 
*Naargelang de temperatuur en de infrastructuur. 

Vooraleer over te gaan tot een oplaadbeurt, raden wij u aan uw elektrische installatie door een elektricien te
laten controleren zodat u zeker kunt zijn dat uw elektrische installatie voldoet aan de huidige normen.

MINUTEN
snel opladen

UUR
normaal opladen

AAN U DE KEUZE
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Bestuurdersplaats
De bestuurdersplaats is echter wel voorzien van een aantal
voorzieningen die specifiek zijn voor elektrische wagens. Zo is het
instrumentenbord voorzien van een laadniveaumeter en een meter
die het actuele energieverbruik of de actuele hoeveelheid terug-
gewonnen energie weergeeft. Zodra er nog slechts twee balkjes
branden (dat wil zeggen als nog 15% van het maximale energieniveau
beschikbaar is), geven de meters aan dat de batterij zo snel mogelijk
moet worden opgeladen. De boordcomputer geeft naast de
gebruikelijke informatie ook de resterende actieradius weer op basis
van de rijomstandigheden gedurende de laatste kilometers. In de
elektrisch aangedreven iOn komt u nooit voor verrassingen te staan
en wordt u het rijden uitermate gemakkelijk gemaakt.

TECHNOLOGIE
EN COMMUNICATIE

iOn Multimedia
In een heerlijk stille omgeving kunt u nog meer genieten van uw
favoriete muziek. De iOn is voorzien van een mp3-compatibele radio
met cd-speler een USB-aansluiting voor een iPod. Dankzij de
Bluetooth® functie kunt u veilig bellen en de op uw telefoon
opgeslagen muziek beluisteren. De iOn is ook voorzien van twee
tweeters in het dashboard en twee luidsprekers in de deuren voorin
voor een perfecte akoestiek in de hele cabine*.
*De bestuurder dient echter wel keurig zijn aandacht te houden op het weggebeuren.

Peugeot Connect SOS en Assistance
De iOn is voorzien van de modernste communicatiesystemen
waarmee u de beschikking hebt over alle functies van Peugeot
Connect. Er is een communicatie-eenheid met lokaliseringsfunctie
waarmee indien noodzakelijk een noodoproep of pechhulpoproep (via
hetzij de toets SOS of de knop met het leeuwtje) kan worden
verstuurd. Kortom, deze unit biedt u dus alle functies van Peugeot
Connect SOS en hij verstuurt bovendien bij een ongeval automatisch
een noodoproep. Zie voor meer informatie het hoofdstuk over de
veiligheid van de iOn.

De ontwerpers wilden een wagen ontwikkelen die weliswaar
technisch gezien volledig verschilt van een conventionele voertuig,
maar die qua rijden geen enkele gewenning van de bestuurder vergt.
Daarom is de bestuurdersplaats van de iOn conventioneel opgesteld
en zijn de bedieningselementen en voorzieningen vergelijkbaar met
die van een auto met benzine- of dieselmotor.



De Peugeot iOn is verrassend ruim voor een compacte wagen.
De iOn is duidelijk ontworpen met uw welzijn en comfort voor ogen.

Zetels en achterbank
De iOn verenigt compacte
buitenafmetingen met vier
heuse zitplaatsen voor
volwassenen. De bestuurders-
zetel is in hoogte instelbaar en
de achterbank is in twee delen
neerklapbaar. De achterbank is
voorzien van twee aparte
rugleuningen die los van
mekaar kunnen worden
ingesteld. 

Moduleermogelijkheden
De leuningen van de achterbank
kunnen apart worden weg-
geklapt, zodat u de hoeveelheid
bagageruimte kunt aanpassen
volgens uw eigen wensen. 
De iOn beschikt over een koffer-
volume van 166 dm³ en een
nuttig laadvermogen van 
330 kg.

Automatische
airconditioning
De airconditioning op de iOn
wordt elektrisch aangestuurd en
beschikt over een automatische
regeling voor de luchtstroom en
de luchtverdeling. Als optie is er
ook het ‘pack Koude’ ; dat
omvat een verwarmbare
bestuurderszetel en verwarmde
buitenspiegels.

Uitrusting en vormgeving
Elke iOn is, zoals het een
moderne en praktische stads-
wagen betaamt, voorzien van
een royale standaarduitrusting :
elektrische stuurbekrachtiging,
automatische verlichting,
centrale deurvergrendeling met
plip, elektrisch bedienbare
ruiten 

voor- en achterin, twee
uitklapbare bekerhouders en
een 12V-aansluiting.

COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK
iOn
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Remsysteem en ESP 
De iOn is standaard uitgerust met ESP. Dit systeem combineert het
antiblokkeersysteem (ABS), de elektronische remkrachtverdeler (REF)
en de noodremhulp (AFU).

Remmen voor- en achteraan
De combinatie van een elektrische motorrem, waarmee veel energie
kan worden gerecupereerd, en een conventioneel hydraulisch rem-
systeem staat borg voor een remwerking die vergelijkbaar is met die
van een wagen met een benzine- of dieselmotor. 

Airbags
De iOn beschikt over zes airbags : 2 frontale airbags, 2 borstairbags,
2 gordijnairbags die instaan voor de veiligheid van de inzittenden bij
een aanrijding. De passagiersairbag kan worden gedesactiveerd
zodat er een kinderzitje kan worden geplaatst met het ruggetje tegen
de rijrichting in. 

Veiligheidsgordels
De veiligheidsgordels van alle zitplaatsen zijn verbonden met een
waarschuwingssysteem met verklikkerlampjes voor niet-
vastgemaakte veiligheidsgordels. Dankzij de twee Isofix-ankerpunten
op de achterbank kunnen er één of twee kinderzitjes veilig worden
bevestigd. 

Bescherming van de batterij
Dankzij de hoge opbouw van de iOn kunnen alle componenten van
de batterij onder de vloer en tussen de voor- en achtertrein worden
geplaatst, waardoor de wagen een uitstekende rijstabiliteit heeft en
deze componenten bij een aanrijding doeltreffend worden
beschermd.

Peugeot Connect SOS
PEUGEOT CONNECT SOS is een noodoproepdienst met
lokaliseringsfunctie die door Peugeot werd ontwikkeld. Deze dienst
staat 24 uur per dag en 7 dagen per week(1) zonder abonnements-
kost(2) tot uw beschikking. Wanneer elke minuut van tel is, is
PEUGEOT CONNECT SOS uw toeverlaat voor een snelle interventie. 

Automatische noodoproep
Een automatische noodoproep wordt verzonden zodra de airbags
zich ontplooien of wanneer de pyrotechnische gordelspanners in
werking treden. PEUGEOT CONNECT SOS lokaliseert meteen het
voertuig, vormt een telefonische verbinding met de inzittenden en
verwittigt de betrokken hulpdiensten. De boodschap vindt plaats in
de gekozen taal(3) van de eigenaar van de auto.

Peugeot Connect Assistance
PEUGEOT CONNECT ASSISTANCE(2) betekent :
• een rechtstreekse verbinding met PEUGEOT ASSISTANCE,
• een exacte lokalisering van uw voertuig door de alarmcentrale,
• een eerste technische diagnose op afstand van uw wagen.
Met PEUGEOT CONNECT ASSISTANCE krijgt u 24 uur per dag en 7
dagen per week met een druk op de toets LEEUW in uw eigen taal(3)
toegang tot de alarmcentrale PEUGEOT ASSISTANCE. Dankzij de
gegevens die gelijktijdig door de auto worden verzonden (gps-positie,
chassisnummer van het voertuig, kilometerstand, waarschuwings-
meldingen m.b.t. de techniek,...) kan PEUGEOT ASSISTANCE snel en
doeltreffend handelen door waar u zich ook bevindt, een depannage
naar u toe te sturen(4). Peugeot Connect SOS en ASSISTANCE is
beschikbaar in 10 Europese landen : Frankrijk, Duitsland, Italië,
Spanje, Portugal, België, Luxemburg, Nederland, Zwitserland en
Oostenrijk en 3 bijkomende landen in de loop van 2011 : Groot-
Brittannië, Polen en Denemarken. In de andere Europese landen
wordt de oproep doorgestuurd naar de  hulpdiensten
(gestandaardiseerde Europese 112-oproep) of naar Peugeot
Assistance zonder dat gegevens over de plaats van de wagen worden
verzonden. 

(1) Onder voorbehoud van geografische en technische beperkingen, in het bijzonder van de
beschikbaarheid van telefoonnetwerken, en de algemene gebruiksvoorwaarden die beschikbaar
zijn bij uw verdeler.
(2) Deze dienstverlening is gratis voor alle wagens die zijn uitgerust met een communicatie-unit
met lokaliseringsfunctie of een navigatiesysteem hetzij Peugeot Connect Nav of Peugeot
Connect Com 3D, waarbij voor dit laatste systeem een geldige simkaart moet worden
ingebracht, onder voorbehoud van aanvaarding bij de bestelling van het voertuig, de
beschikbaarheid van een telefoonnetwerk en volgens de algemene gebruiksvoorwaarden die
beschikbaar zijn bij uw verdeler.
(3) Afhankelijk van de geografische dekking van PEUGEOT CONNECT SOS en PEUGEOT
CONNECT ASSISTANCE en de officiële landstaal die door de eigenaar van de wagen is gekozen.
(4) De dienstverlening van PEUGEOT ASSISTANCE is onderhavig aan de algemene voorwaarden
van de contractuele garantie of van de servicecontracten.

Elektrische aandrijving  
1. Elektromotor 
2. Batterij
3. Omzetter
4. Ingebouwde lader

VEILIGHEID
iOn

PEUGEOT EN HET MILIEU
Peugeot investeert al jaren in nieuwe technologie om aan de nieuwe uitdagingen op milieuvlak te voldoen en de verschillende
verwachtingen in te lossen. Op dit moment zijn 2,1 miljoen wagens voorzien van een HDi-motor met FAP-roetfilter, een techniek
waarmee de roetuitstoot van dieselmotoren met 99,9% wordt ingeperkt. 

Verder kan Peugeot u binnenkort wagens aanbieden met de volgende milieuvriendelijke technologieën :
• de microhybridetechnologie - Verschillende modellen van het merk worden in de loop van 2011 voorzien van e-HDi motoren
met een Stop and Start systeem van de jongste generatie (systeem dat de motor automatisch afzet als de wagen bijvoorbeeld
voor een rood licht staat). Dankzij deze technologie kunnen het verbruik en de CO2-uitstoot in bepaalde omstandigheden met
wel 15% afnemen.

• de full-hybridtechnologie - In het tweede kwartaal van 2011 introduceert Peugeot de eerste hybride auto met dieselmotor, de
3008 HYbrid4. Voor een auto met een verbrandingsmotor biedt deze 3008 een bijzonder laag verbruik en CO2-uitstoot :
3,8 l/100 km en 99 g/km CO2.

• de 100% elektrische auto - de iOn is niet de enige 100% elektrische auto van Peugeot. Het Merk levert ook een 100%
elektrische bestelwagen, de Partner Origin, met een laadvolume van 3 m³. En voor toekomstige toepassingen wordt er volop
gewerkt aan nieuwe concepten die specifiek gericht zijn op een 100% elektrische aandrijving.
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EEN COMPLEET MOBILITEITSAANBOD
iOn

FINANCIERING
Om u het leven nog gemakkelijker te maken biedt Peugeot 
u een compleet dienstenpakket aan, bestaande uit een
financiering, het onderhoud van uw iOn en de diensten
Peugeot Connect SOS en Assistance. De maandelijkse
aflossingen zijn afhankelijk van de duur van de financiering
en het aantal afgelegde kilometers* en omvatten :
- de leasing van het voertuig
- het onderhoud
- de toegang tot de Peugeot Connect Services
*Zie voorwaarden bij uw verdeler.

OPTIWAY EXTENSION
Verleng de contractuele waarborg met 1 à 4 jaar. Kies zelf
voor het kilometeraantal en de looptijd die ú het best
uitkomt. 

PEUGEOT CONNECT ELECTRIC*
Blijf via uw smartphone of uw computer gedurende de
volledige oplaadperiode op de hoogte van het laadniveau van
de batterij van uw iOn. Zo weet u exact wanneer de batterij
volledig is opgeladen. 
*Binnenkort beschikbaar, op voorwaarde van aanvaarding. 
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MU BY PEUGEOT

Heeft u af en toe behoefte aan een bepaald voertuig
om volledig mobiel te zijn ? Misschien eens een
scooter ? Of een dakkoffer voor de vakantie ? Een
cabriolet voor een gezellig weekendje weg met z’n
twee ? Met uw Mu by Peugeot punten huurt u
gewoon wat u wenst. U laadt gewoon uw Mu by
Peugeot rekening op en u vertrekt met de wagen, de
scooter, de fiets of de accessoires die u dan nodig
hebt. Neemt u gerust een kijkje op de website
www.mubypeugeot.be en u ziet meteen wat we te
bieden hebben en waar onze deelnemende
verkooppunten zijn gevestigd.

OPTIWAY MAINTENANCE
U kunt op uw beide oren slapen dankzij
al wat de Verlengde Zekerheid u te
bieden heeft met bovenop de
vervanging van slijtagestukken en de
onderhoudsbeurten.

EXTRA iOn ASSISTANCE
Indien u een OPTIWAY-contract neemt,
profiteert u van extra bijstand op uw iOn
waarbij u kunt rekenen op hulp indien de
sleutels van uw auto zoek zijn of bij een lekke
band. Er is bovendien assistentie voorzien
mocht u in de penarie zitten als gevolg van 
een lege batterij. 

PEUGEOT ASSISTANCE
Zeven dagen per week en 24 uur per dag,
waar u ook bent in Europa.
U belt naar volgende nummers :
in België : 0 800 90 850

in Luxemburg : 8002 6030

Deze bijstand is onderworpen aan
dezelfde voorwaarden als de garantie.

WAARBORG
Peugeot biedt twee jaar garantie op
uw iOn (onbeperkt kilometeraantal)
en voegt daarbij nog eens 3 jaar aan
toe voor de batterijen en de aan-
drijving (kilometeraantal beperkt tot
50 000 km). 



VELG

BEKIJK DE DIVERSE MOGELIJKHEDEN
iMAGINE

Lichtmetalen velg 15”

KLEUREN
Om zijn moderne en originele uitstraling te benadrukken is de iOn verkrijgbaar in zes verschillende
koetswerktinten, waaronder een paarlemoerkleur, metaalkleuren en effen kleuren. 

Kili blauw

Antarctique wit

Perlé zwartCoolsilver grijs

Nacré wit

Lips rood

METAAL-
KLEUREN 
(optie)

PAARLEMOER-
KLEUR
(optie)

EFFEN 
KLEUREN 

BINNENBEKLEDING

Naxos blauwe stof
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Een greep uit het aanbod accessoires waarmee u uw iOn nóg aparter en comfortabeler kunt maken.

Wilt u meer weten over de Peugeot iOn ? Hem samenstellen zoals in uw dromen en alles te
weten komen over de mogelijke kleuren, de batterij, het onderhoud en de technische kenmerken?
Surf dan snel naar onze website.

1 ARMSTEUN 
Ergonomisch en perfect ingewerkt in het design van de iOn, 
biedt deze armsteun de bestuurder een aangename zit-
positie. 

BAGAGEKLEP
De spullen in uw koffer neemt u veilig en discreet mee dankzij 
deze semi-rigide bagageklep die alles keurig afsluit van 
indiscrete blikken.   

KOFFERVLOER
Deze wordt op maat gemaakt en zorgt voor een fraai geheel en biedt
extra veiligheid.

BESCHERMSTRIPS
Deze beschermstrips uit doorzichtig polyurethaan beschermen de
voorbumper.

2
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ACCESSOIRES
iOn www.peugeot.be


