
DANE SAMOCHODU:

Model: 3008' ACTIVE PACK

Silnik: 1499 CC DIESEL BLUEHDI 130 KM S&S

Lakier: NIEBIESKI METALIZOWANY

Tapicerka: Mistral Tkanina Meco

Rok produkcji: 2021

KALKULACJA:

Cena katalogowa brutto: 131 900 zł

Cena wyposażenia dodatkowego brutto: 6 400 zł

NAWIGACJA SATELITARNA PEUGEOT CONNECT NAV 5 200 zł

PAKIET MANUALNY AGR* DLA FOTELA KIEROWCY 1 200 zł

Uwagi dodatkowe: Data I rej.: 2021-06-24, data uruchomienia gwarancji 2021-06-24. Przebieg 0 KM.

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%).

72621-009



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU 3008' ACTIVE PACK

3 mocowania ISOFIX na fotelu pasażera i bocznych fotelach w
drugim rzędzie
6x poduszki powietrzne (czołowe, boczne i kurtynowe)
ABS + EBFD + EBA + ESP + ASR
Automatyczna, dwustrefowa klimatyzacja z nawiewami na tylny
rząd siedzeń
Automatyczne ryglowanie drzwi przy ruszaniu
Bazowy lakier metalizowany (Niebieski Celebes)
Centralny podłokietnik z podświetlanym i chłodzonym schowkiem
Chromowane przełączniki typu 'Toggle Switch' do obsługi
podstawowych funkcji ekranu dotykowego
Chromowane wstawki na przednim zderzaku
City Pack 1: czujniki parkowania z przodu + Pakiet VisioPark 1
Czarne nadkola
Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon
Dwupoziomowa podłoga bagażnika (niedostępne dla HYbrid)
Elektryczne wspomaganie kierownicy. Kolumna kierownicy
regulowana w pionie i poziomie
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Hill Assist
Elektycznie składane lusterka z oświetleniem powitalnym
Felgi aluminiowe 17" Chicago
Gniazda 12V (przednia część kabiny, tylna część konsoli centralnej
i bagażnik)
Gniazdo USB z na konsoli centralnej
Lusterka w kolorze nadwozia
Mirror Screen - kompatybilny z Apple CarplayTM / Android Auto
Osłona chłodnicy z chromowanym wzorem szachownicy
Pakiet Widoczność: - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik
zmierzchu) - wycieraczki z czujnikiem deszczu - lusterko
wewnętrzne elektrochromatyczne - funkcja Follow Me Home
Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe, z napinaczami i
ogranicznikami napięcia na bocznych tylnych siedzeniach
Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe, z regulacją wysokości,
napinaczami i ogranicznikami siły napięcia
Peugeot i-Cockpit®: - panel 12,3" wirtualnych zegarów, - 8" ekran
dotykowy - kompaktowa wielofunkcyjna kierownica
Podgrzewana tylna szyba z wbudowaną anteną radiową
Podświetlenie w podsufitce z lampkami do czytania z przodu (x2)
oraz z tyłu (x2)
Pośrednie czujniki ciśnienia w oponach
Przednie i tylne zagłówki z możliwością regulacji
Radio DAB (Digital Audio Broadcasting) z MP3, 6 głośników,
Bluetooth (streaming audio, zestaw głośnomówiący), z
przyciskami na kierownicy, 8" ekran dotykowy
Reflektory przednie EcoLED Technology: - światła do jazdy
dziennej w technologii LED - kierunkowskazy zintegrowane ze
światłami do jazdy dziennej - światła tylne LED
Safety Pack: Active Safety Brake (system automatycznego
awaryjnego hamowania) z kontrolą dystansu (ostrzeżenie o kolizji)
Skórzana kierownica
System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA-Road Edge)
System bezkluczykowego uruchamiania auta
System rozpoznawania znaków drogowych
Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie
Tapicerka z tkaniny Meco
Tempomat i ogranicznik prędkośći
Tylna kanapa składana i dzielona w proporcjach 1/3 – 2/3
Tylne czujniki cofania
Wskaźnik zmiany biegów
Wycieraczka tylna uruchamiana automatycznie podczas cofania
Wycieraczki przedniej szyby z systemem "Magic Wash"
Wykończenie elementów wnętrza chromem
Wykończenie ze stali nierdzewnej wzdłuż linii dachu
Zestaw naprawczy koła

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 1499 CC DIESEL BLUEHDI 130 KM S&S

Pojemność skokowa (cm3) 1499 Emisja CO2 w cyklu
mieszanym WLTP (g/km) 130

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

WLTP (l/100km) 5

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

WLTP (l/100km) 5.1

Norma emisji spalin EURO 6 Spalanie w cyklu średnim
WLTP (l/100km) 4.7

Paliwo Olej napędowy Spalanie w cyklu wysokim
WLTP (l/100km) 4.4

Maksymalna prędkość km/h 192 Spalanie w cyklu bardzo
wysokim WLTP (l/100km) 5.6

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%).




