
DANE SAMOCHODU:

Model: 508' SW ALLURE PACK

Silnik: 1499 CC DIESEL BLUEHDI 130 KM S&S EAT8

Lakier: SZARY METALIZOWANY

Tapicerka: Mistral Półskóra Evron/Imila

Rok produkcji: 2021

KALKULACJA:

Cena katalogowa brutto: 166 900 zł

Cena wyposażenia dodatkowego brutto: 10 600 zł

BEZPRZEWODOWE ŁADOWANIE SMARTFONA W STANDARDZIE QI 400 zł

LAKIER METALIZOWANY 2 700 zł

PAKIET ANTYKRADZIEŻOWY 1 600 zł

PODGRZEWANE PRZEDNIE FOTELE 800 zł

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU KOŁA ZAPASOWEGO 100 zł

REFLEKTORY PRZEDNIE PEUGEOT FULL LED TECHNOLOGY 5 000 zł

Rabat: 0 zł

Cena samochodu po rabacie brutto: 177 500 zł

Cena samochodu po rabacie netto: 144 308,94 zł

Produkty dodatkowe:

Łączna cena z produktami dodatkowymi po rabacie brutto: 177 500 zł

71521-001



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU 508' SW ALLURE PACK

ABS + EBFD + EBA + ESP + ASR + TSM
Air Quality System - czujnik zanieczyszczenia, wysokiej jakości filtr
węglowy
Automatyczne zamykanie zamków podczas ruszania
Bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika
Chromowane listwy wokół szyb bocznych
Chromowane przełączniki typu 'Toggle Switch' do obsługi
podstawowych funkcji ekranu dotykowego
Czujnik ciśnienia w ogumieniu pośredni
Czujniki parkowania z tyłu (sygnał wizualny i dźwiękowy)
Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon
Elektryczna 4-kierunkowa regulacja podparcia lędźwiowego fotela
kierowcy
Elektrycznie składane lusterka boczne, podgrzewane, z
podświetleniem LED
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
Felgi aluminiowe 17" dwukolorowe MERION
Hamulec postojowy elektryczny, wspomaganie ruszania na
wzniesieniu
Kierownica pokryta skórą licową
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z nawiewami dla
drugiego rzędu siedzeń
Kontrola czasu jazdy
Mirror Screen - kompatybilny z Apple CarplayTM / Android Auto* /
MirrorLink
Mocowania Isofix na tylnych siedzeniach na dwa foteliki, z
systemem Top Tether
Multimedialny Ekran Dotykowy 10" HD: - Radio z MP3, - 8
głośników, - Bluetooth (streaming audio, zestaw głośnomówiący),
- Sterowanie radiem na kierownicy - 2 gniazda USB w przedniej
części kabiny
Nawigacja satelitarna Peugeot Connect NAV: - nawigacja 3D
online - funkcja rozpoznawania głosu - darmowa aktualizacja map
4 razy w roku na zawsze - 3 lata subskrypcji dla usług TOMTOM
Traffic, paliwa, parkingi, pogoda
Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia
Oświetlenie Ambient paneli drzwi, uchwytów na kubki, konsoli
centralnei
Oświetlenie wewnętrzne LED dodatkowe: bagażnika x2, osłon
przeciwsłonecznych, podłokietnika centralnego, miejsca na nogi
pasażerów z przodu
Pakiet City 1: - czujniki parkowania z przodu (dla Active) -
VisioPark1: kamera cofania HD 180° z obrazem wyświetlanym na
ekranie dotykowym i funkcją Top Rear Vision
Pakiet Drive Assist Plus (tylko dla skrzyni EAT8): - System
utrzymywania środka pasa ruchu (LPA) - Adaptacyjny tempomat z
funkcją Stop&Go (ACC Stop&Go)
Pakiet manualny AGR* dla foteli przednich: - elektryczna regulacja
nachylenia siedzisk foteli - elektryczna 4-kierunkowa regulacja
podparcia lędźwiowego, - wysuwane poduszki siedzisk foteli
Pakiet Safety Plus : - Pack Safety - System aktywnego
monitorowania martwego pola (ABSD) - System wykrywania
zmęczenia kierowcy (DAA3) - System High Beam Assist (HBA) -
System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych (ETSR)
Pakiet Widoczność: - automatyczny włącznik reflektorów -
wycieraczki z czujnikiem deszczu - lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne - funkcja Follow Me Home
Pasy bezpieczeństwa miejsc przednich pirotechniczne z
napinaczami i ogranicznikami napięcia
Pasy bezpieczeństwa miejsc tylnych zm progresywnymi
ogranicznikami napięcia
Peugeot i-Cockpit®: - panel 12,3" wirtualnych zegarów, - ekran
dotykowy 10" HD - kompaktowa wielofunkcyjna kierownica
Podłokietnik centralny dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń +
otwór do przewożenia długich przedmiotów
Podłokietnik centralny z podświetlanym schowkiem

Poduszki bezpieczeństwa czołowe dla kierowcy i pasażera (dla
pasażera z możliwością dezaktywacji), poduszki boczne dla
przednich miejsc, poduszki kurtynowe chroniące głowę dla miejsc
z przodu i z tyłu
Przednie i tylne dywaniki czarne z przeszyciami w kolorze Gris
Béton
Reflektory halogenowe ze światłami dziennymi LED
Schowek z przodu przed pasażerem podświetlany
System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta ADML
Szyba tylna podgrzewana
Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
Światła cofania zintegrowane w reflektorach
Światła przeciwmgłowe tylne zintegrowane w reflektorach
Tapicerka półskórzana Imila Mistral
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tuner cyfrowy DAB (Digital Audio Broadcasting)
Wnętrze i podsufitka w kolorze szarym
Wycieraczki przedniej szyby z systemem Magic Wash
(spryskiwacze w ramionach wycieraczek)
Zagłówki regulowane na wysokość dla wszystkich miejsc
Zestaw naprawczy



DANE TECHNICZNE: SILNIK 1499 CC DIESEL BLUEHDI 130 KM S&S EAT8

Pojemność skokowa (cm3) 1499 Emisja CO2 w cyklu
mieszanym WLTP (g/km) 124

Moc maksymalna w kW (KM)
przy obr./min 96 (130) / 3750 Spalanie w cyklu mieszanym

WLTP (l/100km) 4.7

Maks. moment obrotowy Nm
przy obr./min null Spalanie w cyklu niskim

WLTP (l/100km) 5.7

Norma emisji spalin EURO 6 Spalanie w cyklu średnim
WLTP (l/100km) 4.8

Paliwo Olej napędowy Spalanie w cyklu wysokim
WLTP (l/100km) 4.1

Maksymalna prędkość km/h 208 Spalanie w cyklu bardzo
wysokim WLTP (l/100km) 4.9

Homologacja Osobowa

INFORMACJE DODATKOWE

GWARANCJA PRODUCENTA
Dwuletnia gwarancja bez limitu przejechanych kilometrów na wszystkie nowe samochody Peugeot połączona z całodobowym 
systemem ASSISTANCE PEUGEOT.

UMOWY SERWISOWE
Umowy Serwisowe Peugeot to unikalna propozycja skierowana do Klientów, którzy chcą szczególnie zadbać o swój samochód i 
cieszyć się spokojem finansowym i technicznym nawet przez 8 lat. Proponujemy następujące umowy. Umowa serwisowa „BASIC”: 
umowa serwisowa, dzięki której gwarancja* może zostać przedłużona o 6 lat. Umowa serwisowa „COMFORT’’: to pokrycie kosztów 
standardowych czynności serwisowych podczas przeglądów oraz całodobowa usługa Peugeot Assistance dostępna 7 dni w 
tygodniu. Umowa serwisowa „COMFORT PLUS”: to połączenie umów BASIC oraz COMFORT. Umowa serwisowa „PREMIUM” 
uzupełnia poprzednią o bezpłatne wykonanie przewidzianych przeglądów wraz z wymianą części zużywających się eksploatacyjnie. 
* Świadczenia zgodnie z warunkami zawartymi w umowach BASIC, COMFORT, COMFORT PLUS, PREMIUM. Więcej na
www.umowyserwisowe-peugeot.pl

SYSTEM ASSISTANCE
Dodatkowo wszystkie samochody bezpłatnie w okresie gwarancji (także przedłużonej) objęte są całodobowym systemem Peugeot 
Assistance na terenie całej Europy. Istnieje możliwość korzystania z samochodów zastępczych w przypadku unieruchomienia 
pojazdu wg zasad opisanych w szczegółowych warunkach Peugeot Assistance.




