
DANE SAMOCHODU:

Model: E-EXPERT FURGON PRO LONG

Silnik: EV 136 KM AKUMULATOR 75 KWH
Lakier: BIAŁY NIEMETALIZOWANY

Tapicerka: Tkanina Meltem+ekoskóra Carla

Rok produkcji: 2020

KALKULACJA:

Cena katalogowa netto: 161 200 zł

Cena wyposażenia dodatkowego netto: 13 300 zł

DRZWI TYLNE DWUSKRZYDŁOWE PRZESZKLONE 180° + SZYBA OGRZ.+
WYCIERACZKA 1 200 zł

KAMERA COFANIA TOP REAR VISION 180 + CZUJNIKI PARKOWANIA TYŁ +
PEUGEOT CONNECT RADIO RCC 3 900 zł

KLIMATYZACJA MANUALNA 4 200 zł

ŁADOWARKA POKŁADOWA (OBC) TRÓJFAZOWA 11 KW 1 500 zł

PAKIET MODUWORK (POJAZD 3 OS.) 2 500 zł

Produkty dodatkowe:

Łączna cena z produktami dodatkowymi po rabacie netto: 174 500 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%).

82321-007



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU E-EXPERT FURGON PRO LONG

3 gniazda 12V (2 x przód, 1 x tył)
ABS + AFU + HILL ASSIST (wspomaganie ruszania na wzniesieniu),
ESP + ASR
Centralny zamek
Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Drzwi boczne przesuwane z prawej strony
Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne (kąt
otwarcia 180°) z zamkiem
Elektryczny hamulec postojowy
Felgi stalowe szare 16" z czarnymi półkołpakami, opony 215/65
R16 C 106T Michelin AGILIS 3 (classe B)
Fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją na wysokość i w
odcinku lędźwiowym
Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem
Kabel do ładowania akumulatora trakcyjnego (gniazdo L) Typ 2
Kierownica ze wspomaganiem elektro-hydraulicznym,
regulowana na wysokość i głębokość
Kluczyk z pilotem
Koło zapasowe pełnowymiarowe
Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane
Ładowarka pokładowa (OBC) jednofazowa 7,4 kW
Osłona pod silnikiem
Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe, regulowane na wysokość, z
napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikiem napięcia
Poduszki bezpieczeństwa czołowe dla kierowcy i pasażera. Dla
pasażera z możliwością odłączenia
Przegroda pełna blaszana
System radiowy RD6: zestaw głośnomówiący Bluetooth , port
USB, 4 HP
Szyba przednia wielowarstwowa
Szyby boczne sterowane elektrycznie
Tapicerka tkanina Curitiba Triton Meltem łączona z ekoskórą
Carla
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Uchwyty do mocowania ładunku (6 na podłodze dla wersji
Compact i Standard, 8 rozmieszczonych po przestrzeni
ładunkowej dla Long)
Wyłożenie podłogi w kabinie kierowcy tworzywem (TPO)
Zegary wskaźników z kolorowym wyświetlaczem matrycowym
3,5'
Zewnętrzne elementy nadwozia w kolorze czarnym: zderzaki,
boczne listwy, obudowy lusterek, klamki

DANE TECHNICZNE: SILNIK EV 136 KM AKUMULATOR 75 KWH

Pojemność skokowa (cm3) --- Moc maksymalna w kW (KM)
przy obr./min 100 (136) / 0

Paliwo ENERGIA ELEKTRYCZNA Maksymalna prędkość km/h 130
Rodzaj skrzyni biegów (liczba
przełożeń) Automatyczna (1) Homologacja Ciężarowa

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%).



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

AKCESORIA
Oryginalne akcesoria PEUGEOT pozwalają wyróżnić Państwa samochód na tle innych. Obszerna oferta jest podzielona na kilka
grup tematycznych w zależności od ich przeznaczenia.   Szczegółowe informacje o całej ofercie akcesoriów można uzyskać w
Autoryzowanych Punktach Sprzedaży PEUGEOT. Jest ona zaprezentowana także na stronie www.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.

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%).

http://dealer.peugeot.pl/autoclub



