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OP HET NIPPERTJE: DRIE LEASETOPPERS MET LAGE BIJTELLING

Volgend jaar gaat het mes in het belastingvoordeel voor zuinige personenauto’s. 
Alleen wie de komende maanden aan een nieuwe leaseauto toe is, kan op de val-
reep nog profiteren van 14 procent bijtelling. In deze test zetten we drie fiscaal-
vriendelijke leasetoppers tegenover elkaar. Welke moet je nu nog hebben?

Toyota Auris Touring 
Sports 1.8 Hybrid Lease I 
136 pk / € 28.250

14% 
Volvo V40 D2 
Business VOR I 
120 pk / € 32.995

Peugeot 308 SW 1.6 HDi 
Blue  Lease Executive Pack I 

120 pk / € 28.990
Tekst Niek Schenk, foto’s Lucas Verbeke

... nu  het nog kan
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PEUGEOT 308 I TOYOTA AURIS I VOLVO V40TRIOTEST

■De rust in de automarkt keert 
eindelijk weder. Althans, dat is 

de verwachting als op 1 januari een 
eind komt aan de extreme fiscale 
voordelen voor zuinige auto’s. De af-
gelopen tijd werden die al stukje bij 
beetje afgebouwd. Dat heeft er onder 
meer toe geleid dat het aantal auto’s 
met 14 procent bijtelling inmiddels op 
de vingers van één hand te tellen is.
Eén van die modellen in het populaire 
C-segment is een flinke stationwagon 
met dieselmotor: de Peugeot 308 SW. 
Die was nog maar kortgeleden even 
níét meer leverbaar met 14 procent, 
maar speciaal voor de Nederlandse 
leaserijders heeft Peugeot de CO2-uit-
stoot net onder de fiscale grens kun-
nen trekken. Verder hebben we nog 
een vlotte hatchback: de Volvo V40, 
die nog net van de lage bijtelling profi-
teert dankzij zijn nieuwe D2-motor.  
Als derde auto in deze test treedt aan 
de zojuist vernieuwde Toyota Auris TS, 
een grote stationwagon die geen die-
sel is, maar een benzinehybride.
Twee diesels en een benzinehybride, 
een hatchback en twee stationwagons. 
Allemaal in één test? Het lijkt op appels 
en peren vergelijken. Maar het zal de 
de leaserijder worst zijn. Die laat zich 
tegenwoordig vooral door de bijtelling 
leiden. Diesel, benzine, hybride, met 
of zonder stekker: hij vond het de af-
gelopen jaren steeds minder belang-
rijk. Zelfs het type auto speelde nog 
maar nauwelijks een rol. Het ene 
 moment waren dieselstationwagons  
in trek, zoals de Renault Mégane, en 
het andere koos de leaserijder net zo 
gemakkelijk voor een plug-inhybride- 

De Auris heeft als enige
van de drie een 
automaat aan boord

SUV: de Mitsubishi Outlander PHEV.
Vandaar dat ook in deze test een bont 
gezelschap van auto’s met 14 procent 
bijtelling aantreedt. Als je ze zo naast 
elkaar ziet staan, springen de Volvo 
V40 en de Peugeot 308 SW er direct 
uit. Daarmee vergeleken blijft de Auris 
toch een beetje een muurbloempje. 
Toyota heeft de Auris met de laatste 
tamelijk ingrijpende facelift weliswaar 
geprobeerd wat spannender te maken, 
maar het model is daardoor nog lang 
niet zo origineel en sierlijk als de 
Fransman en de Zweed. Wel heel fris 
ogen de markante, puntig gevormde 
achterlichtunits van de Japanner.
Ook binnenin blijken de Peugeot en  
de Volvo de smaakmakers van dit trio. 
Toegegeven, Toyota heeft het interieur 
van de Auris onlangs nog behoorlijk  
opgewaardeerd. De fabrikant heeft 
zichtbaar mooiere materialen toege-
past dan voorheen. Maar alleen al  
wat betreft de vormgeving steelt de 

Het instrumentarium is al  
even fraai als kleurrijk.

Een energiemeter neemt de 
plaats van de toerenteller in.

OPMERKELIJK: TOYOTA

Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid:  
top 175 km/h, 0-100 in 11,2 s

Toyota heeft met de facelift duidelijk in de afwerking  van de Auris geïnvesteerd. We treffen een mooi, nieuw touchscreen voor het infotainmentsysteem.

1. Het stuur herbergt veel bedieningsknoppen.
2. Het infotainment is gloednieuw, mooi en geavanceerd. 
3. Met het pientere pookje bedien je de automaat. 

concurrentie nog steeds de show. 
Neem het strakke dashboard van de 
Peugeot, dat mogelijk werd door zo 
veel mogelijk knoppen weg te laten  
en de bediening daarvan in het touch-
screen onder te brengen. Deze eigen-
wijze oplossing wordt gecombineerd 
met een opmerkelijk laag geplaatst, 
stuurtje, dat de bestuurder onder 
meer het gevoel moet geven dat hij  
in een sportieve auto rijdt.

Google-apps
De schoonheidsprijs voor het mooiste 
interieur gaat echter naar de Volvo. 
Alles in de auto is voorbeeldig afge-
werkt en er zijn mooie materialen  
gebruikt. Wat een prachtig leer is er  
in deze Ocean Race-versie toegepast; 
het voelt heerlijk zacht aan en is mooi 
gestikt. Wel zien we een druk en on-
overzichtelijk oerwoud van knoppen  
in het dashboard. Het is tijd dat de 
Zweden daar verandering in brengen.

Toyota heeft de facelift van de Auris 
ook aangegrepen om het infotainment-
systeem flink op te waarderen. Het re-
sultaat mag er zeker zijn. Er is nu een 
mooi 7-inch touchscreen, dat naast ac-
tuele verkeersinformatie via je eigen 
smart-phone een internetverbinding 
mogelijk maakt voor het weerbericht, 
Google Local Search, Google Street 
View, beschikbare parkeerplaatsen en 
brandstofprijzen. Het Toyota-systeem 
werkt niet alleen logischer, maar ook 
sneller dan dat van de concurrentie.
Ook de Volvo heeft een 7-inchscherm, 
waarmee je dankzij een internetver-
binding via je smartphone apps kunt 
gebruiken. Dit is echter geen touch-

screen en de bediening werkt te  
omslachtig en vaak ook onlogisch.  
Het wordt tijd dat Volvo ook op dit 
punt eens met zijn tijd meegaat.  
Het aanraakscherm in de Peugeot is 
het grootst en meet 9,7 inch. Zelfs de 
klimaatregeling is erin geïntegreerd 
en het is des te irritanter dat het niet 
altijd even snel werkt. Wie gebruik wil 
maken van apps, moet bij Peugeot 
voor € 385 een usb-dongel aanschaf-
fen voor de ontvangst van 3G-mobiel 
internet. Na een jaar moet dan boven-
dien jaarlijks € 138 worden betaald 
voor het abonnement; bepaald geen 
goedkope oplossing van de Fransen.
Overigens zijn alle drie de auto’s in 

De Toyota-aandrijflijn is een technisch hoogstandje,      maar ontbeert de kracht van de dieselcompetitie.
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De Peugeot is vaak 
het eerst weg bij 
het verkeerslicht

PEUGEOT 308 I TOYOTA AURIS I VOLVO V40

merken. Tegelijkertijd dwingt de per-
fecte samenwerking tussen benzine- 
en elektromotor – nog steeds een 
technisch hoogstandje – respect af.
De Peugeot is vaak het eerst weg bij 
het stoplicht. Zijn verrassend soepele 
1,6-liter levert de meeste trekkracht 
bij de laagste toeren. De 2,0 liter grote 
dieselkrachtbron in de Volvo doet er 
maar heel weinig voor onder en heeft 
hetzelfde vermogen. Met zijn grotere 
cilinderinhoud zou je echter wat meer 
spektakel verwachten.

Nooit te nerveus
De Auris heeft als enige van de drie 
auto’s een automaat. Voor zakelijke 
rijders, die nogal eens in files terecht-
komen, is dat natuurlijk een welkome 
aanvulling. Maar wie af en toe een  
caravan of andere aanhanger wil trek-

De schoonheidsprijs 
voor het mooiste 
interieur gaat zonder 
twijfel naar de Volvo

zijn afmetingen niet zo verwonderlijk; 
deze auto is de kortste en de laagste 
van de drie. Vooral de zitplek op de 
achterbank blijft ver achter bij die  
van de concurrentie. Uiteindelijk biedt 
de Peugeot niet alleen de grootste kof-
ferbak, maar ook de meeste zitruimte. 
Zitten vol wassenen dan echt zo ruim 
achter in de Peugeot? Nee, dat nu  
ook weer niet. Het kan ermee door,  
en daarmee is alles wel gezegd. 
Bij de aandrijflijnen zijn er flinke ver-
schillen: twee diesels en één benzine-
hybride. Vroeger gold bij zakenauto’s 
als regel dat je bij meer dan 30.000 
kilometer per jaar maar beter een die-
sel kon aanschaffen. Maar de ontwik-
kelingen bij de benzinehybrides, al 
dan niet voorzien van een stekker, 
hebben die stelling aan het wankelen 
gebracht. Zo zie je ook weer in deze 
test dat zo’n benzinehybride net zo 
zuinig kan zijn als een diesel. Tel daar 
de lagere wegenbelasting bij op en  
het is maar de vraag of zo’n diesel  
bij een hoog jaarkilometrage nog 
steeds een beter alternatief is.  
Een liter diesel is natuurlijk wel ruim  
30 eurocent goedkoper dan een liter 
benzine. En qua onderhoudsinterval 
moet de hybride het nog afleggen  
tegen de diesels. Het is immers nogal 
een verschil of je om de 15.000 of om 
de 30.000 kilometer naar de garage 
moet voor een onderhoudsbeurt. 
Maar we zien ook bij de restwaarden 
en in de betrouwbaarheidsstatistieken 

dat de Auris hoog scoort. Wie een  
auto in dit segment zoekt, doet er 
 tegenwoordig dus verstandig aan om  
eerst eens goed uit te rekenen of een 
diesel nu echt wel de beste keus is.
 
Fluisterstil
Direct na de (koude) start bewijst de 
hybride-aandrijving van de Auris het 
comfortabelst te zijn. De twee andere 
testauto’s kunnen dan hun ronkende 
dieselgeluid niet verhullen, terwijl  
de Auris fluisterstil, want volledig 
elektrisch, wegrijdt. Eenmaal onder-
weg geven de diesels je duidelijk het 
gevoel dat er meer kracht onder de 
motorkrap schuilt. Niettemin is de  
hybride-Toyota meestal snel genoeg, 
al reageert zijn aandrijflijn net wat 
minder gretig op het gaspedaal. Voor-
al bij hogere snelheden is dat goed te 

deze test uitgerust met digitale DAB-
radio. Het valt op dat Volvo deze tech-
nologie nog niet onder de knie heeft. 
Want terwijl de Peugeot en de Toyota 
geen enkele moeite hebben met de 
ontvangst, komt het digitale signaal in 
de Volvo regelmatig gestoord binnen. 
En dat is juist niet de bedoeling van dit 

ken, komt met de Auris van een koude 
kermis thuis. Hij mag niet meer dan 
345 kg achter de trekhaak hebben, 
terwijl de Peugeot 1.300 en de Volvo 
zelfs 1.500 kg kan trekken. Jammer 
ook dat de CVT-automaat in de Auris 

nog altijd zo’n gierend geluid voort-
brengt als de motor door een vlotte 
rijstijl flink in de toeren klimt. Op zo’n 
moment heb je de indruk dat je kracht 
tekortkomt, en dat doet onmisken-

betere alternatief voor de FM-radio. 
Hoewel de typenaam van de Volvo de 
letter V draagt, wat in de traditie van 
dit merk toch echt een stationwagon 
betekent, is de V40 echt een hatch- 
back. Alleen daardoor al legt hij het 
qua kofferruimte af tegen de andere 
twee. De bagageruimte in zowel de 

1. Het laag geplaatste, kleine stuur geeft de indruk van sportiviteit. 
2. Weinig knoppen en daardoor een lekker strak ogend dashboard. 
3. Een opmerkelijk grote pookknop.

1. Achter de ‘zwevende’ middenconsole gaat een bergvak schuil.
2. Onoverzichtelijk: een oerwoud van knoppen op het dashboard.
3. Uitstekend zittende, met prachtig leer afgewerkte stoelen.

Veilig en sportief: je kijkt niet  
dóór het stuur, maar over de rand 
ervan naar de instrumenten.

 Knopjes waarmee je in geval van 
nood het callcenter kunt bereiken.

OPMERKELIJK: PEUGEOT

Typisch Volvo, deze knopjes om  
de klimaatregeling in te stellen.

Je kunt de kleuren en lay-out van  
het instrumentarium aanpassen.

OPMERKELIJK: VOLVO

Peugeot 308 SW 1.6 HDi:  
top 194 km/h, 0-100 in 10,1 s

Peugeot 308 SW als de Toyota Auris  
is met de laatste generaties enorm ge-
groeid. Die in de Peugeot is verre-weg 
het grootst, gevolgd door die van de 
Toyota. De Volvo blijkt ronduit krap, 
en dat geldt niet alleen voor de koffer-
bak. Ook de inzittenden hebben in de 
V40 weinig leefruimte, en dat is gezien 

Die leuke apps komen pas in actie nadat je de dure usb-dongel (€ 385) hebt aangeschaft. De 1,6-litermotor heeft veel trekkracht. 

Volvo V40 D2 Business: 
top 190 km/h, 0-100 in 10,5 s 

baar afbreuk aan het comfort.
Niet alleen met de afwerking van het 
interieur, maar ook met zijn rijkwali-
teiten bewijst de Volvo V40 de echte 
‘premium’-auto van dit trio te zijn. Hij 
stuurt het fijnst: nooit te nerveus, niet 
te licht, maar altijd met precisie. En 
zijn onderstel biedt de beste balans 
tussen comfort en dynamiek. De be-
sturing van de Auris voelt afstandelij-
ker en kunstmatiger aan, al valt er 
best goed mee te leven. Ook werken 
de dempers hier minder adequaat dan 
bij een auto als de V40. Tegelijkertijd 
valt op dat de laatste vernieuwing van 
de Auris ervoor heeft gezorgd dat hij 
nu minder snel overhelt.  
De Peugeot stuurt direct en precies. 
Hij blijkt in bochten bijna net zo koers-
vast als de Volvo, maar z’n veercomfort 
is daarmee vergeleken minder. In het 

rijgedrag is het met name de verfij-
ning waarmee de Zweedse auto zich 
weet te onderscheiden.
 
De duurste
Die verfijning is niet terug te vinden in 
de basisuitrusting van de Volvo V40 
D2 Business. De speciale 14 procent-
versie, met extra lage CO2-uitstoot, is 
te koop vanaf € 25.995, maar cruise-
control, leddagrijverlichting en digitale 
radio zitten er dan niet in. De auto in 
deze test heeft de veel rijkere Volvo 
Ocean Race-uitrusting, waarmee zijn 
prijs ineens op € 32.995 komt. Maar 
dan moet er nog steeds worden bij-
betaald voor de pakketten Security 
Line (€ 795, bestaande uit Keyless 
Drive en een alarmsysteem), Business 
Pack Connect (€ 795, betreft onder 
 andere een variabel instrumenten-

Startknop met daaronder een vakje  
waar de contactsleutel in past.
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PEUGEOT 308 I TOYOTA AURIS I VOLVO V40 TECHNISCHE GEGEVENS PEUGEOT TOYOTA VOLVO
Motor 4-cil. in lijn, turbo, 4-cil in lijn + elektromotor, 4-cil. in lijn, turbo,

commonrail-inspuiting indirecte inspuiting commonrail-inspuiting
Cilinderinhoud 1.560 cc 1.798 cc 1.969 cc
Max. vermogen 88 kW/120 pk bij 3.500 tpm 73 kW/99 pk bij 5.200 tpm 88 kW/120 pk bij 3.750 tpm
Max. koppel 300 Nm bij 1.750 tpm  142 Nm bij 2.800 tpm 280 Nm bij 1.500 tpm
Vermogen elektromotor - 60 kW/81 pk -
Gecombineerd vermogen - 100 kW/136 pk -
CO2-uitstoot 82 g/km 82 g/km 82 g/km
Aandrijving voor voor voor
Aantal versnellingen 6, handgeschakeld sequentiële automaat 6, handgeschakeld
Remmen vóór/achter gev. schijven/schijven gev. schijven/schijven gev. schijven/schijven
Bagageruimte 610-1.660 liter 530-1.658 liter 335-1.032 liter
Gewicht 1.275 kg 1.335 kg 1.337 kg
Laadvermogen 595 kg 480 kg 643 kg
Aanhanger (geremd) 1.300 kg 345 kg 1.500 kg

TOPSNELHEID PEUGEOT TOYOTA VOLVO
Fabrieksopgave 194 km/h 175 km/h 190 km/h

ACCELERATIE
0-50 km/h 4,0 s 3,9 s 4,1 s
0-80 km/h 8,1 s 7,2 s 8,2 s
0-100 km/h 10,6 (10,1*) s 11,3 (11,2*) s 11,3 (10,5*) s
50-80 km/h in 3/4 4,0/6,9 s 4,0 s (in D) 3,7/5,8 s
80-120 km/h in 4/5 8,4/10,9 s 9,1 s (in D) 8,9/12,8 s

REMWEG
50-0 km/h 9,8 m 9,4 m 9,3 m
100-0 km/h 37,7 m 37,9 m 37,5 m

TOERENTAL
130 km/h 1.900 tpm g.o. 2.000 tpm
Meetcondities: Temperatuur: 14 °C / Weer: bewolkt / Asfalt: droog       * = fabrieksopgave

Raadpleeg ook autoweek.nl. Daar kun je tevens alles vinden over energielabels, ‘groene’ auto’s en de bijbehorende belastingregels. 

De V40 rijdt het fijnst en is het mooist aangekleed. Maar hij is ook duur en hij 
blijkt het krapst van de drie. De veel ruimere 308 SW zet daar een scherpe prijs en 
de krachtigste en soepelste dieselmotor tegenover. Alleen laat hij weer punten 
vallen als het gaat om de veiligheid. Bovendien blijkt dat de twee diesels in deze 
test niet kunnen opboksen tegen de benzinehybride van Toyota. De Auris 
biedt een zeer complete uitrusting voor een schappelijke prijs en een 
flinke bagageruimte. Hij heeft ook het beste infotainment en verwent 
de zakelijke rijder met een automaat. Dat is genoeg voor een nipte 
overwinning, maar veel scheelt het niet.

RANGLIJST

EINDOORDEEL Niek Schenk

CONCURRENTEN

Lexus CT 200h Hybrid, vanaf €27.990.

Hyundai i30 Wagon 1.6 CRDi Business 
Edition, vanaf € 27.990.

 8,0
 8,5
 8,0

PEUGEOT
TOYOTA
VOLVO

RESTWAARDERAPPORT
Alle drie komen ze goed uit de 
restwaardeanalyse. De Volvo 
V40 en Peugeot liggen met 

een 8 op precies gelijke hoogte. De 
V40 heeft een procentueel betere 
restwaarde, maar de 308 verliest 
door zijn gunstiger nieuwprijs in 
absolute bedragen weer minder. De 
restwaardewinnaar is de Toyota 
Auris Hybrid. Dat dankt hij vooral 
aan zijn gunstige nieuwprijs in 
combinatie met een goede procen-
tuele restwaarde.

De restwaardeprognose voor de testauto’s is weer- 
gegeven als een rapportcijfer. Dat cijfer is een gemixte 
waarde van de te verwachten restwaarde in euro’s  
en in procenten na vier jaar  
en bij een voor deze auto’s 
 representatieve 
kilometerstand. 

  .   .   .MATEN in millimeters MATEN in millimeters MATEN in millimeters

wielbasis 2.647, breedte 1.802, lengte 4,369 
interieurbreedte v/a 1.460/1.420, draaicirkel 10,8 m, 
gem. banden Michelin Energy Saver,  
205/50R161.471 1.460 1.435

610 605 532

PEUGEOT TOYOTA VOLVO
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KOSTEN PEUGEOT TOYOTA VOLVO
Basisprijs € 26.990 € 25.695 € 25.995
Prijs uitvoering € 28.990 € 28.250 € 32.995
Testauto inclusief opties € 28.990 € 29.800 € 34.880
Bijkomende kosten € 740 € 675 € 895
Wegenbelasting/3 mnd. € 324 - € 346 € 137 – € 156 € 324 - € 346
Energielabel/bijtelling A/14% A/14% A/14%
Garantie 2 jaar/onbeperkt, 3 jaar/100.000 km, 2 jaar/onbeperkt,

12 jaar carrosserie 12 jaar carrosserie 12 jaar carrosserie
Onderhoudsinterval 30.000 km/2 jaar 15.000 km/1 jaar 30.000 km/1 jaar

paneel, navigatie, een betere kwaliteit 
audio-installatie, de mogelijkheid voor 
apps, een elektronische klimaatrege-
ling, parkeerhulp achter en cruise-
control) en DAB-radio (€ 295). Alles  
bij elkaar kost de geteste Volvo V40  
€ 34.880 en daarmee is hij verreweg 
de duurste in deze test.
De Toyota Auris Touring Sports 1.8  
Hybrid is te koop vanaf € 25.695. Met 
het Lease-uitrustingsniveau komt hij 
op € 28.250. De uitrusting daarvan is 
verrassend rijk. De Japanner heeft 
zelfs keyless entry met startknop.  
Er komt in dit geval nog wel € 1.550  
bij voor het Safety Sense-pakket,  
bestaande uit ledkoplampen, een ra-
dar- en cameragestuurd automatisch 
remsysteem dat bij snelheden tot  
80 km/h botsingen kan voorkomen, 
rijstrookbewaking, grootlicht dat auto-
matisch dimt bij tegenliggers en ver-

keersbordherkenning. De Peugeot 
308 SW 1.6 Blue HDi is in de speciale 
14 procentuitvoering (met een op het 
Nederlandse belastingklimaat afge-
stemde, extra lage CO2-uitstoot) te 
verkrijgen vanaf € 26.990. De geteste 
auto is verder nog uitgerust met het 
Executive Pack, waarmee de prijs uit-
eindelijk op € 28.990 komt.
Opmerkelijk zijn de verschillen in vei-
ligheidsuitrusting. Alleen in de Toyota 
is bijvoorbeeld ledverlichting verkrijg-
baar. En om de kans op ongevallen te 
verkleinen, remt hij automatisch bij 
snelheden tot 80 km/h. De Volvo 
houdt het bij 50 km/h al voor gezien. 
Bovendien hebben alleen de Toyota  
en de Volvo een knie-airbag. De Volvo 
onderscheidt zich weliswaar met elek-
trische voorruitverwarming en een 
voetgangersairbag, maar ondanks zijn 
hoge prijs heeft hij nog steeds geen 

rijstrookbewaking, verkeersbordher-
kenning, ledkoplampen of grootlicht-
assistent. De Toyota maakt in deze 
test dus korte metten met het veilig-
heidsimago van Volvo.
De Peugeot onderscheidt zich met iets 
totaal anders, namelijk een systeem 
dat automatisch het callcenter van 
Peugeot waarschuwt bij een aanrij-
ding. De 308 heeft ook drukknoppen 
aan boord waarmee je dat callcenter 
kunt bereiken in geval van pech of  
een noodgeval. Diezelfde Peugeot 
blijkt echter niet te bestellen met de 
veiligheidssystemen die in dit seg-
ment al gemeengoed zijn geworden. 
Een automatisch-remmenfunctie, 
 verkeers-bordherkenning, adaptive 
cruisecontrol, rijstrookbewaking:  
niets van dit alles is verkrijgbaar in de 
14 procentversies van de Fransman. 
Dat is toch onbegrijpelijk. ■
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1 Toyota Auris
De Auris onderscheidt zich met veel bagageruimte, het 

beste infotainment en de charme van (gedeeltelijk) 
elektrisch rijden. De aandrijflijn voelt minder krachtig aan 
en ook het weggedrag is niet het beste van deze drie.

2 Peugeot 308
De grootste bagageruimte en de krachtigste en 

soepelste motor; de 308 SW heeft veel te bieden. Maar  
de modernste veiligheidssystemen zijn niet eens als optie 
leverbaar.

3 Volvo V40
Het beste weggedrag, het mooiste interieur en een 

fijne dieselmotor die prima presteert. Uniek zijn de 
voetgangersairbag en elektrische voorruitverwarming. 
Maar in de basisuitrusting gaat het er karig aan toe.

1 = onvoldoende, 2 = matig, 3 = voldoende,  
4 = goed, 5 = uitmuntend 

PEUGEOT TOYOTA VOLVO

Aandrijflijn

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
De krachtigste en  
soepelste motor.

Snel zat. Gierend geluid als 
je het gaspedaal intrapt.

Dik in orde. Een prima 
dieselmotor.

Rijden

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
Scherp, maar niet het 
niveau van de V40.

Een echte middenmoter  
wat betreft rijgedrag.

Stuurt het fijnst.  
Het beste onderstel.

Uitrusting

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
Weinig te klagen  
voor deze prijs.

Alles erop en eraan  
tegen een goede prijs.  

Het duurst en nog  
niet compleet.

Ruimtegebruik

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
Veel bagageruimte,  
genoeg zitruimte.

Veel bagageruimte,  
genoeg zitruimte

Te krappe zit- én  
bagageruimte.

Interieur

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
Origineel, sierlijk,  
eigenwijs.

Heel netjes. Het beste  
infotainmentsysteem.

Voorbeeldige afwerking, 
maar te veel knoppen.

Veiligheid

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
Loopt achter bij  
de concurrentie.

Uitgebreid. Zelfs knie-
airbag is aan boord.

Goed. Voetgangersairbag, 
voorruitverwarming.

Gebruikskosten

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
Goedkopere brandstof, 
nette afschrijving.

Duurdere brandstof, wel 
drie jaar garantie.

Goedkopere brandstof.
Prima afschrijving.

Funfactor

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
De fijnste motor. Lekker 
veel bagageruimte.

Soms fluisterstil (elek-
trisch) rijden, automaat.

Genieten van luxe, 
comfort én weggedrag.

SCOREKAART

wielbasis 2.600, breedte 1.760, lengte 4.560,  
interieurbreedte v/a 1.470/1.520, draaicirkel 10,4 m, 
gem. banden Continental Premium Contact,  
205/55R16

wielbasis 2.730, breedte 1.804, lengte 4.585,  
interieurbreedte v/a 1.480/1.455, draaicirkel 11,2 m, 
gem. banden Michelin Energy Saver,  
205/50R16

Verbruik fabrieksopgave  liter per 100 km
 3,1 (1:32,3)
  3,6 (1:27,8)
  3,5 (1:28,6)

Verbruik test liter per 100 km
 4,7 (1:21,3)*
 4,5 (1:22,2)*
 5,1 (1:19,6)*

Tankinhoud liter
 53
 45
 52

Actieradius km
 1.129
 999
 1.019

PEUGEOT
TOYOTA
VOLVO

PEUGEOT
TOYOTA
VOLVO

PEUGEOT
TOYOTA
VOLVO

PEUGEOT
TOYOTA
VOLVO

Opvallend genoeg verslaat  
de benzinehybride de diesels 

in deze test als het gaat om zuinig 
rijden. Natuurlijk weten we dat 
veel afhangt van de routes (snel-
weg, stadsverkeer) en het rijgedrag 
van de bestuurder, maar toch.

BRANDSTOFVERBRUIK

★

★

★


