
DANE SAMOCHODU:

Model: TRAVELLER BUSINESS VIP LONG AUTOMAT

Silnik: 1997 CC DIESEL BLUEHDI 180 KM S&S EAT8

Lakier: SZARY METALIZOWANY

Tapicerka: Skóra Claudia

Rok produkcji: 2021

KALKULACJA:

Cena katalogowa brutto: 222 400 zł

Cena wyposażenia dodatkowego brutto: 17 600 zł

ALARM 2 400 zł

DACH PANORAMICZNY CIELO 3 400 zł

FELGI ALUMINIOWE 17" PHOENIX + GRIP CONTROL 1 000 zł

LAKIER METALIZOWANY 2 600 zł

PAKIET SAFETY PLUS 1 500 zł

PAKIET SAFETY(AFIL) 1 900 zł

PODUSZKI BEZPIECZEŃSTWA KURTYNOWE W 2 I 3 RZĘDZIE 1 000 zł

SKŁADANY STOLIK NA PROWADNICACH 2 600 zł

SZYBA W TYLNEJ KLAPIE OTWIERANA 1 200 zł

Uwagi dodatkowe: Dostępność pojazdu - druga połowa października.

Produkty dodatkowe:

W ramach polityki stałej poprawy produktów Peugeot dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje
oraz prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego. Podane ceny
zawierają podatek VAT (23%).

72621-004



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU TRAVELLER BUSINESS VIP LONG AUTOMAT

ABS + AFU + HILL ASSIST (wspomaganie ruszania na wzniesieniu),
ESP + ASR
Automatyczne wycieraczki (czujnik deszczu)
Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu)
Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu
Centralny zamek - kluczyk z pilotem, blokowanie drzwi po
ruszeniu
Czujnik ciśnienia w ogumieniu pośredni
Czujniki parkowania tył i przód
Doświetlanie zakrętów przez reflektory przeciwmgłowe
Drzwi boczne przesuwane z prawej i lewej strony sterowane
elektrycznie i bezdotykowo
Felgi aluminiowe 17" PHOENIX, opony 225/55 R17 XL 101W
Michelin PRIMACY 3 (Class-B)
Gniazdo 220V i 4 gniazda 12V
Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision
Kierownica skórzana wielofunkcyjna, regulowana na wysokość i
głębokość
Klapa bagażnika z ogrzewaną szybą i wycieraczką
Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa z niezależnym
rozprowadzeniem na tył
Ksenony z światłami dziennymi LED
Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane
Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne
Monitoring koncentracji kierowcy czasowy (Coffee Break Alert)
Monitor martwego pola w lusterkach
Pakiet HiFi (amplituner + wzmacniacz pod pojedynczym fotelem
pasażera, 2 tweetery + 2 woofery + głośnik centralny z przodu, 2
tweetery + 2 woofery w drugim rzędzie w drzwiach)
Pakiet Look (zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia, osłony
lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze
nadwozia)
Panel podsufitowy Komfort: 6 nawiewów, 3 lampki do czytania
Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich rzędów
siedzeń z czujnikiem zapięcia
PEUGEOT Connect Nav DAB NAC v. 4.1 (nawigacja 3D z funkcją
rozpoznawania głosu, ekran dotykowy LCD 7", radio z tunerem
cyfrowym, Bluetooth, port USB)
Peugeot Connect SOS&Assistance
Podgrzewane fotele w pierwszym rzędzie z regulacją za pomocą
pokrętła w 3 zakresach
Podłoga wyłożona wykładziną i dywaniki
Poduszki bezpieczeństwa czołowe i boczne (chroniące głowę i
klatkę piersiową) - pierwszy rząd siedzeń
Programowalny tempomat z ogranicznikiem prędkości
R1: Szyby boczne barwione, pogrubione sterowane elektrycznie
sekwencyjnie
R2 i R3: szyby boczne stałe przyciemniane 90%
Reflektory przeciwmgłowe
Rolety przeciwsłoneczne w drugim rzędzie
Siedzenia R1: fotel kierowcy i pasażera z elektryczną regulacją
wzdłużnie, na wysokość, w odcinku lędźwiowym, pochylenia
oparcia i z funkcją masażu
Siedzenia R2 i R3: fotele VIP na prowadnicach, obracane dla R2
Stoliki lotnicze w oparciach foteli przednich pojedynczych
Szyba przednia wielowarstwowa, akustyczna, atermiczna
Tapicerka skórzana Claudia (Mat Brillant)
Wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym
Wyświetlacz Head-Up Display
Zabezpieczenie otwarcia drzwi przez dzieci elektryczne
Zestaw naprawczy
Zestaw wskaźników z kolorowym wyświetlaczem matrycowym
3,5’’

W ramach polityki stałej poprawy produktów Peugeot dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje
oraz prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego. Podane ceny
zawierają podatek VAT (23%).



DANE TECHNICZNE: SILNIK 1997 CC DIESEL BLUEHDI 180 KM S&S EAT8

Pojemność skokowa (cm3) 1997 Emisja CO2 w cyklu
mieszanym WLTP (g/km) 189

Moc maksymalna w kW (KM)
przy obr./min 130 (177) / 3750 Spalanie w cyklu mieszanym

WLTP (l/100km) 7.2

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

WLTP (l/100km) 8.2

Norma emisji spalin EURO 6 Spalanie w cyklu średnim
WLTP (l/100km) 7

Paliwo Olej napędowy Spalanie w cyklu wysokim
WLTP (l/100km) 6.3

Maksymalna prędkość km/h 185 Spalanie w cyklu bardzo
wysokim WLTP (l/100km) 7.7

Homologacja Osobowa

W ramach polityki stałej poprawy produktów Peugeot dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje
oraz prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego. Podane ceny
zawierają podatek VAT (23%).




