
DANE SAMOCHODU:

Model: 3008' GT

Silnik: 1199 CC BENZYNA PURETECH 130 KM S&S EAT8

Lakier: NIEBIESKI METALIZOWANY

Tapicerka: Alcantara / Skóra

Rok produkcji: 2021

KALKULACJA:

Cena katalogowa brutto: 148 000 zł

Cena wyposażenia dodatkowego brutto: 5 400 zł

BEZDOTYKOWE OTWIERANIE KLAPY BAGAŻNIKA 2 400 zł

PAKIET CITY 2 2 200 zł

PODGRZEWANE PRZEDNIE FOTELE 800 zł

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%).

72821-004



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU 3008' GT

3 mocowania ISOFIX na fotelu pasażera i bocznych fotelach w
drugim rzędzie
6x poduszki powietrzne (czołowe, boczne i kurtynowe)
ABS + EBFD + EBA + ESP + ASR
Aluminiowe pedały
Automatyczna, dwustrefowa klimatyzacja z nawiewami na tylny
rząd siedzeń
Automatyczne ryglowanie drzwi przy ruszaniu
Bazowy lakier metalizowany (Niebieski Celebes)
Bezramkowe, elektrochromatyczne, wewnętrzne lusterko
wsteczne
Chromowana listwa na tylnym zderzaku
Chromowane końcówki wydechu
Chromowane przełączniki typu 'Toggle Switch' do obsługi
podstawowych funkcji ekranu dotykowego
Chromowane przyciski unoszenia szyb
Chromowane wstawki na przednim zderzaku
City Pack 1: czujniki parkowania z przodu + Pakiet VisioPark 1
Czarna podsufitka
Czarne nadkola
Dach Black Diamond
Dekoracyjne przeszycia na desce rozdzielczej
Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone Alcantarą
Drive Assist Pack:Active Safety Brake (system automatycznego
awaryjnego hamowania) z kontrolą dystansu (ostrzeżenie o
kolizji), Adaptacyjny tempomat z funkcją 30 (ACC 30 dla skrzyń
manualnych) (1)
Drive Assist Plus Pack: Adaptacyjny tempomat z funkcją STOP &
GO (dla skrzyń automatycznych) z systemem utrzymania pozycji
na pasie ruchu (2)
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 18" dwukolorowe Detroit w kolorze Onyx Black
Gniazda 12V (przednia część kabiny, tylna część konsoli centralnej
i bagażnik)
Gniazdo USB dla pasażerów tylnej kanapy
Gniazdo USB z na konsoli centralnej
Kierownica pokryta skórą licową, z metalowymi wstawkami oraz
logiem "GT"
Lusterka z oświetleniem powitalnym
Manualna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy
Manualne składanie fotela pasażera do pozycji stolika
Mirror Screen - kompatybilny z Apple CarplayTM / Android Auto
Nawigacja satelitarna Peugeot Connect NAV: - nawigacja 3D
online z funkcja rozpoznawania głosu - darmowa aktualizacja map
4 razy w roku na zawsze - 3 lata subskrypcji dla usług TOMTOM
Traffic, ceny paliw, parkingi, pogoda - System Peugeot Connect
SOS & Assistance -
Osłona chłodnicy "GT" z gradalnym chromowanym wzorem
Pakiet oświetlenia Ambient: oświetlenie dyskretne LED w
przedniej części kabiny: podsufitki, miejsca na nogi oraz kieszeni w
drzwiach, konsoli środkowej, uchwytów na napoje
Pakiet Sport: - wzmocnienie sportowego brzmienia silnika -
zwiększenie reaktywności pedału przyspieszenia - zwiększenie
reaktywności wspomagania kierownicy
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

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
Przyciemniane szyby boczne tylne i szyba w klapie bagażnika
Radio DAB (Digital Audio Broadcasting) z MP3, 6 głośników,
Bluetooth (streaming audio, zestaw głośnomówiący), z
przyciskami na kierownicy, 10" ekran dotykowy
Reflektory przednie Peugeot Full LED Technology: - światła do
jazdy dziennej, pozycyjne, mijania i drogowe w technologii LED -
kierunkowskazy zintegrowane ze światłami do jazdy dziennej -
automatyczna regulacja położenia świateł - tryb przeciwmgielny
"Foggy mode"
Safety Plus Pack: Active Safety Brake (system automatycznego
awaryjnego hamowania) z kontrolą dystansu (ostrzeżenie o
kolizji), system aktywnego monitorowanie pasa ruchu, system
monitorowania martwego pola, system wykrywania zmęczenia
kierowcy, system high beam
Schowek na kable do ładowania pod podłogą bagażnika dla wersji
HYBRID
System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta ADML
System rozpoznawania znaków drogowych
Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie
Tapicerka półskórzana Mistral + Alcantara
Tempomat i ogranicznik prędkośći
Tylna kanapa składana i dzielona w proporcjach 1/3 – 2/3,
podłokietnik z dwoma uchwytami na napoje, otwór do przewozu
nart, możliwość złożenia tylnej kanapy z bagażnika
Tylne czujniki cofania
Wskaźnik zmiany biegów
Wybór trybów jazdy (Electric, Hybrid, Sport, 4WD) oraz system
wspomagający zjazd ze wzniesienia dla HYBRID4 300
Wycieraczka tylna uruchamiana automatycznie podczas cofania
Wycieraczki przedniej szyby z systemem "Magic Wash"
Wykończenie bocznych okien ze stali nierdzewnej
Wykończenie elementów wnętrza chromem
Wykończenie ze stali nierdzewnej na osłonach drzwiowych
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 1199 CC BENZYNA PURETECH 130 KM S&S EAT8

Pojemność skokowa (cm3) 1199 Emisja CO2 w cyklu
mieszanym WLTP (g/km) 146

Moc maksymalna w kW (KM)
przy obr./min 96 (130) / 5500 Spalanie w cyklu mieszanym

WLTP (l/100km) 6.4

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

WLTP (l/100km) 7.8

Norma emisji spalin EURO 6 Spalanie w cyklu średnim
WLTP (l/100km) 6.2

Paliwo Benzyna bezołowiowa Spalanie w cyklu wysokim
WLTP (l/100km) 5.4

Maksymalna prędkość km/h 188 Spalanie w cyklu bardzo
wysokim WLTP (l/100km) 6.9

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%).




