PEUGEOT
3008 Style
Hinnat, tekniset tiedot ja varusteet

7.10.2022

HINNAT

Teho

Autoveroton
hinta

Arvioitu
autovero

Arvioitu
kokonaishinta

CO2 -päästö

Polttoaineen
kulutus
painotettu

kW/hv

€

€

€

g/km

l / 100 km

vapaa

käyttö

*

165 / 224

44 950

1 441,04

46 391

31

1,4

725

620

*

220 / 299

48 870

1 518,41

50 388

29

1,3

775

670

Versio

Autoedun määrä
€/kk

Lataushybridi (PHEV) 2WD
Allure Pack Style Hybrid 225 EAT8-automaatti

Lataushybridi (PHEV) 4WD
Allure Pack Style Hybrid4 300 EAT8-automaatti

* Hinnat voimassa rajattuun erään
CO2-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).
Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Autoveroton hinta ja kokonaishinta on pyöristetty euron
tarkkuuteen.
Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO2-päästöarvon mukaisesti.
CO2-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO2-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO2arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.
Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut.

TEHDASLISÄVARUSTEET

Allure
Pack
Style

Tehdaslisävarusteet
- = ei saatavana ο = lisävaruste ● = vakio

Koodi

Autoveroton
hinta

Arvioitu
autovero

Kokonaishinta

€

€

€

Lataushybridi

Metalliväri Célèbes Blue
Metalliväri (ei Célèbes Blue)
Helmiäisväri

M0SY

●

0

0,00

-

0,00

0

-

0

M0..

o

700

21,87

-

125,06

722

-

825

M5../M6..

o

900

28,12

-

160,80

928

-

1 061

Pack Drive Assist: Aktiivinen vakionopeuden (ACC Stop & Go) sekä ajolinja-avustin

ZVHV

o

400

12,50

-

71,46

412

-

471

Sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla

MO02

o

400

12,50

-

71,46

412

-

471

Focal Hi-Fi järjestelmä, sis. 9 kaiutinta ja subwoofer 515 W sekä laminoidut etusivulasit

UN02

o

850

26,55

-

151,86

877

-

1 002

Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 150 000 km*

o

* Laajennettua lisätakuusopimusta ei myönnetä taksi-, ambulanssi-, ruumisauto-, autokoulu- autonvuokraus- tai kilpailukäyttöön eikä henkilöiden kuljetukseen maksua vastaan tarkoitetuille autoille.
Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

590

JÄLKIASENTEISET VARUSTEET

Jälkiasenteiset lisävarusteet

Lisätiedot

Koodi

Hinta asennettuna
€

Talvirengasyhdistelmä nasta Conti IceContact 3

225/55R18 Kevytmetallivanne Detroit

F70P860

2 571

Talvirengasyhdistelmä kitka Conti ContiVikingContact 7

225/55R18 Kevytmetallivanne Detroit

F70P637

2 548

Vetokoukku irrotettava

Hybrid

F20P173

1 589

F20P58

30

Vetokoukun adapteri 13 → 7-napainen
Taakkateline (max. 80 kg)

F40P92

369

Tekstiilimattosarja

Ilman kattokiskoja

F80P158

101

Kumimattosarja

F80P159

101

Tavaratilan tekstiilimatto

Hybrid

F80P203

84

Mode3-latauskaapeli 5 m 7,4kW 1-vaihe

Hybrid

F85P09

293

Kotilatausasema Defa e-Range® Uno 1-vaihe 3,6 - 7,4 kW, sis. perusasennuksen

Hybrid

-

1 450

Hinnaston hinnat ovat valtakunnallisia suositushintoja. Lopulliset hinnat voivat vaihdella jälleenmyyjittäin

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

VAKIOVARUSTEET

Allure Pack Style –vakiovarusteet mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18" kevytmetallivanteet 'Detroit’
Avaimeton lukitus ja käynnistys
Tummennetut takaikkunat
Käynnistyspainike
6 turvatyynyä
Sähkösäätöiset ja –lämmitteiset ulkopeilit
Automaattinen kaksialueilmastointi
12,3" digitaalinen mittaristo
Sähkötoiminen seisontajarru
Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin
Peugeot LED Technology –ajovalot
LED-päiväajovalot
LED-takavalot
Ajotietokone
Pack Safety: automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (V-AEB) ja törmäysvaroitin, kaistavahti, laajennettu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä sekä kuljettajan taukohälytin
Audiojärjestelmä
Navigointijärjestelmä
10" kosketusnäyttö
Peugeot Connect -hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu
Mirror Screen –toiminto
6 kaiutinta
Bluetooth-matkapuhelinvalmius
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Kuljettajan ja etumatkustajan istuimen korkeussäätö
Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu
Kuljettajan istuimen ristiseläntuen tuki
Alas taittuva etumatkustajan istuimen selkänoja
Sadetunnistin
Visio Park -180° peruutuskamera
Pysäköintiopastin edessä
Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit
Kojelaudan kangasverhoilu ja tunnelmavalaistus
Pack Safety Plus: Pack Safety + aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3) ja törmäysvaroitin, kaistavahti ja –avustin sekä kaukovaloavustin
7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
Mode 2 –latauskaapeli
Ohjelmoitava esilämmitys ja –jäähdytys MyPeugeot -mobiiliapplikaation tai kosketusnäytön kautta
Kehyksetön sisäpeili
Alamäkihidastin (vain Hybrid4)

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

VARUSTEET

Allure Pack Style
Lataushybridi

TURVALLISUUS
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt

●

Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä

●

Sivuturvatyynyt edessä

●

Koko matkustamon mittaiset verhoturvatyynyt

●

Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) ja luistonestojärjestelmä (ASR)

●

Lukkiutumattomat ABS-jarrut elektronisella jarruvoiman jaolla ja hätäjarrutusavustin

●

Kuljettajan taukohälytin

●

Korkeussäädettävät pääntuet kaikilla istuinpaikoilla

●

Turvavöiden esikiristimet ja voimanrajoittimet etuistuimilla

●

Turvavöiden esikiristimet ja voimanrajoittimet takaistuimen reunapaikoilla

●

ISOFIX-kiinnikkeet turvaistuimelle takaistuimien reunapaikoilla

●

Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)

●

Sadetunnistin

●

Murtohälytin ja sähkötoiminen lapsilukko

-

Sähkötoiminen seisontajarru ja mäkilähtöavustin

●

AJOAVUSTIMET
Pack Safety Plus:
•
Pack Safety
•
Aktiivinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEBS3 [kamera ja tutka]) ja törmäysvaroitin
•
Kaistavahti ja –avustin
•
Kaukovaloavustin

●

Visio Park 1 –peruutuskamera 180°

●

Pysäköintiopastin edessä

●

Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin

●

Pack Drive Assist: Aktiivinen vakionopeuden säädin (ACC Stop & Go) sekä ajolinja-avustin.

o

● Vakio
o Lisävaruste

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

- Ei saatavana

VARUSTEET

Allure Pack Style
Lataushybridi

ULKOPUOLI
Peugeot LED Technology -ajovalot

●

LED-päiväajovalot

●

LED-takavalot

●

Kromattu takapuskurin lista

●

RST-kattolista

●

Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit

●

Sähköisesti koria vasten taittuvat ulkopeilit

●

Kiiltävän mustat ulkopeilin kotelot

●

Korinväriset ulkokahvat

●

Mustat kaari- ja helmalistat

●

Kromatut kylkilistat

●

SISÄPUOLI
Kojelaudan ja etuovien verhoilun kangassomiste sekä oviverhoilun ja keskikonsolin tunnelmavalaistus

●

Vaalea kattoverhoilu

●

Kromatut ’Toggle Switch’ –valikkopainikkeet

●

Nahkaverhoiltu ohjauspyörä

●

Mukitelineet keskikonsolissa

●

Kyynärnoja ja jäähdytetty säilytyslokero etuistuimien välissä

●

LED-kattovalo ja kartanlukuvalot edessä ja takana

●

Valaistu jalkatila edessä

●

Valaistut meikkipeilit häikäisysuojissa

●

● Vakio
o Lisävaruste
- Ei saatavana
Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

VARUSTEET

Allure Pack Style
Lataushybridi

ISTUIMET
Istuimien kangas-/keinonahkaverhoilu

●

Istuinlämmitys etuistuimilla

●

Kuljettajan istuimen korkeussäätö

●

Etumatkustajan istuimen korkeussäätö

●

Kuljettajan istuimen ristiseläntuen säätö

●

Alas taitettava etumatkustajan istuimen selkänoja

●

Kahdessa osassa (1/3:2/3) alas taitettava takaistuimen selkänoja, alas taitto tavaratilan kytkimistä

●

Suksiluukku

●

Takaistuimen kyynärnoja

●

VANTEET
18” kevytmetallivanne ’Detroit Gris Storm’ | rengaskoko 225/55 R18

●

LATAAMINEN
Ajotilavalikko Hybrid-mallit (Electric, Hybrid, Sport)

●

Ajotilavalikko Hybrid4-mallit (Electric, Hybrid, Sport, 4WD) sekä alamäkihidastin

●

7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)

●

Mode 2 –latauskaapeli

●

Mode 3 -latauskaapeli

o

18" Detroit Gris Storm

● Vakio
o Lisävaruste
- Ei saatavana

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

ULKO- JA SISÄVÄRIT

Allure Pack Style
ULKOVÄRIT
Metallivärit
Celebes Blue (sininen)

M0SY

●

Platinium Grey (harmaa)

M0VL

o

Perla Nera Black (musta)

M09V

o

Artense Grey (harmaa)

M0F4

o

Helmiäisvärit
Pearl white (valkoinen)

M6N9

o

Ultimate Red (punainen)

M5F3

o

Vertigo Blue (sininen)

M6SM

o

SISÄVERHOILUT
Istuinverhoilu

Kangas-/ keinonahkaverhoilu
●

Koodi

48FQ

Väri

Musta

Nimi

Colyn

Koristeompeleet

Mint Green

Kattoverhoilu

Vaalea

Kojelaudan verhoilu

Kangas

● Vakio
o Lisävaruste
- Ei saatavana

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

ULKO- JA SISÄVÄRIT

M0SY | Célèbes Blue (sininen)

M0VL | Platinium Grey (harmaa)

M09V | Perla Nera Black (musta)

M0F4 | Artense Grey (harmaa)

M6N9 | Pearl White (valkoinen)

M5F3 | Ultimate Red (punainen)

Allure Pack Style
Colyn
48FQ

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

TEKNISET TIEDOT | LATAUSHYBRIDI

Hybrid 225

Hybrid4 300

EAT8-automaatti

EAT8-automaatti

1 598

1 598

4-sylinterinen rivimoottori

4-sylinterinen rivimoottori

BENSIINIMOOTTORI
Iskutilavuus cm3
Tyyppi
Venttiilit/sylinteri kpl
Teho, kW (hv) / k/min
Vääntö, Nm / k/min
Stop & Start –järjestelmä

4

4

133 (181) / 6 000

147 (200) / 6 000

300 / 3 000

300 / 3 000

●

●

Kestomagnetoitu synkronimoottori

Kestomagnetoitu synkronimoottori

1 edessä (vaihteistoon integroitu)

1 edessä (vaihteistoon integroitu)
1 takana

Etumoottori 81 (110) / 2 500

Etumoottori 81 (110) / 2 500
Takamoottori 83 (113) / 14 000

Etumoottori 320 / 500 – 2 500

Etumoottori 320 / 500 – 2 500
Takamoottori 166 / 0 – 4760

Litium-Ioni (Li-Ion)

Litium-Ioni (Li-Ion)

SÄHKÖMOOTTORI
Tyyppi
Määrä/sijainti
Teho, kW (hv) / k/min
Vääntö, Nm / k/min
KORKEAJÄNNITEAKKU
Korkeajänniteakun tyyppi
Korkeajänniteakun kapasiteetti, kWh

13,2

13,2

7,4 1-vaihe

7,4 1-vaihe

IEC 62196-2 (Type 2)

IEC 62196-2 (Type 2)

165 (224)

220 (299)

360

520

Automaatti

Automaatti

8

8

Edessä

Jäähdytetyt levyjarrut

Jäähdytetyt levyjarrut

Takana

Levyjarrut

Levyjarrut

Sisäinen latauslaite (AC), kW
Latauspistoke
HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ
Teho, kW (hv)
Vääntö, Nm
VAIHTEISTO
Tyyppi
Vaihteiden määrä
JARRUT

JOUSITUS
Edessä

McPherson –joustintuet

McPherson –joustintuet

Takana

Multi-link -monivarsituenta

Multi-link -monivarsituenta

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

TEKNISET TIEDOT | LATAUSHYBRIDI

Hybrid 225

Hybrid4 300

EAT8-automaatti

EAT8-automaatti

Omamassa, kg

1 835

1 915

Kokonaismassa, kg

2 270

2 330

MASSAT

Perävaunumassa, jarruton , kg

750

750

1 250

1 250

Huippunopeus, km/h

225

235

Kiihtyvyys 0-100 km/h, s

8,7

5,9

Perävaunumassa, jarrullinen, kg
SUORITUSKYKY

POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP
Toimintasäde sähköllä km

55

59

Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km

1,4

1,3

Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km

15,4

15,2

31

29

Latausaika 0-100 % (8A)

~8h

~8h

Latausaika 0-100 % (16 A)

~4h

~4h

Latausaika 0-100 % (32 A)

~2h

~2h

CO2-päästö, painotettu g/km
TEOREETTINEN LATAUSAIKA*

* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

MITAT

ULKOMITAT
Pituus (mm)

4 447

Leveys (mm)

1 841

Korkeus ilman kattokiskoja/kattokiskoin(mm)
Akseliväli (mm)
Etu- ja takaylitys (mm)
Raideleveys edessä/takana (mm)
Lähestymiskulma/jättökulma (°)
Maavara (mm)
Kääntöympyrän halkaisija (m)

1 620 / 1 624
2 675
923 / 849
1 579 – 1 601 / 1 578 - 1 610
20 / 29
219
10,67

AUTOTALLIMITAT
Leveys ovet avoinna edessä/takana (mm)

3 617 / 3 402

Leveys ulkopeilit auki/taitettuna (mm)

2 098 / 1 906

Korkeus konepelti auki (mm)

1 945

Korkeus takaluukku auki (mm)

2 060

SISÄMITAT
Matkustajapaikat

5

Leveys lantion korkeudella edessä/takana (mm)

1 493 / 1 422

Leveys hartian korkeudella edessä/takana (mm)

1 451 / 1 422

Pääntila edessä/takana (mm)*

915 / 912

TAVARATILA JA POLTTOAINESÄILIÖ
Tavaratilan tilavuus takaistuin normaaliasennossa, l

395

Tavaratilan tilavuus takaistuin alas taitettuna, l

1 357

Tavaratilan leveys pyöränkoteloiden kohdalla, mm

1 053

Tavaratilan korkeus hattuhyllyn alla, mm
Polttoainesäiliön tilavuus, l

609
43

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

HUOLENPITOSOPIMUS

KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET
Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset
huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.
Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.
HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:
• kiinteä kuukausimaksu
• ei yllättäviä korjauskustannuksia
• huollot ja korjaukset sertifioitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
• Peugeot Tiepalvelu
• auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
• sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä
SOPIMUS SISÄLTÄÄ
• määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
• tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
• polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä
MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI
Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.
Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta
km/vuosi

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Hinta €/kk
3008 lataushybridi

43 €

50 €

60 €

81 €

97 €

Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)

6€

6€

6€

6€

6€

Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys

19 €

19 €

19 €

19 €

19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 24 %).

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.

Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä.
Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakkoilmoitusta
Peugeot-henkilöautojen takuu 3 vuotta / 100 000 km
Peugeot 3008 Hybrid- ja Hybrid4 -mallien korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)
Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat
keskivertoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO2-, toimintamatka- ja
kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO2-päästöihin, toimintamatkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan
autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO2-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.
Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajoolosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun
vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikää.
Sähkö- ja hybridiautot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset
lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.
Sähkö- tai hybridiautossa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit,
käyttötapa sekä varausaste.
Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla
esimerkiksi usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajoolosuhteet.
Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten
tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.
Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi
mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi.
Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.
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