
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 (vatRate).  

DANE SAMOCHODU: 

KALKULACJA: 

Cena katalogowa netto: 118 150 zł 

Cena wyposażenia dodatkowego netto: 9 990,24 zł 

CZUJNIKI COFANIA 1 300 zł 

DRZWI TYLNE DWUSKRZYDŁOWE O KĄCIE OTWARCIA <= 270 STOPNI 990,24 zł 

KLIMATYZACJA MANUALNA 4 500 zł 

OPONY CAŁOROCZNE 225/70 R15 1 000 zł 

PÓŁKA NAD GŁOWĄ KIEROWCY I PASAŻERA 200 zł 

RADIO CYFROWE (DAB) FM USB BLUETOOTH 1 600 zł 

ZAWIESZENIE TYLNE WZMOCNIONE, RESOR DWUPIÓROWY 400 zł 

Produkty dodatkowe: 

Akcesoria: 33 500 zł 

    dywaniki gumowe 0 zł 

    izoterma L3H2 w zakresie temperatur 0-6*C 19 400 zł 

    Agregat Zanotti Z200 z opcją grzania 19 100 zł 

Model: 
BOXER FURGON PRO L3H2 335 - 3 
MIEJSCOWY  

Silnik: 
2179 CC DIESEL BLUEHDI 140 KM 
S&S 

Lakier: biały niemetalizowany 

Tapicerka: Noir Tkanina Darko 

Rok produkcji: 2021 

121521-005



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%).  

`WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU BOXER FURGON PRO L3H2 335 - 3 
MIEJSCOWY 

➢ ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (AFU)

➢ Antena dachowa

➢ Centralny zamek sterowany pilotem: jeden pilot zdalnego

sterowania, blokowanie drzwi podczas ruszania

➢ Chlapacze przednie i tylne

➢ Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne (bez

szyby)

➢ Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie, po stronie

kierowcy sterowanie sekwencyjne

➢ ESP - system stabilizacji toru jazdy

➢ Felgi stalowe 15" z deklami i opony 215/70 R15

➢ Fotel kierowcy: manualna regulacja wzdłużna, pochylenia

oparcia, wysokości, lędźwiowa, podłokietnik z regulacją

położenia  (tylko z tapicerką RYFH - Achille Fillo, TJFZ -Tep

Pierce Gris

➢ Fotel kierowcy: manualna regulacja wzdłużna, pochylenia

oparcia, wysokości (tylko z tapicerką 35FX Darko Noir)

➢ Hamulce przednie - tarcze wentylowane, hamulce tylne -

tarczowe

➢ Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów

➢ Immobiliser

➢ Jedna podwójna lampka w konsoli sufitowej w pierwszym

rzędzie foteli

➢ Koło zapasowe stalowe pełnowymiarowe

➢ Komputer pokładowy

➢ Kontrolka niezapiętego pasa dla kierowcy

➢ Lusterka boczne (podwójne lustro) sterowane i podgrzewane

elektrycznie

➢ Ławka pasażera dwuosobowa

➢ Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera

➢ Oświetlenie przedziału ładunkowego

➢ Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe w pierwszym rzędzie z

napinaczami i ogranicznikami siły napięcia

➢ Poduszka czołowa dla kierowcy

➢ Prawe drzwi boczne przesuwne, pełne (bez szyby)

➢ Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna blaszana

➢ Reflektory przednie halogenowe

➢ Regulacja kolumny kierownicy manualna na głębokość

➢ Schowki otwarte na desce rozdzielczej i w przednich

drzwiach bocznych

➢ Tapicerka siedzeń tkaninowa

➢ Uchwyty na kubki

➢ Wskaźnik zmiany biegów GSI

➢ Wspomaganie układu kierowniczego

➢ Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości położenia

➢ Zapalniczka i przenośna popielniczka

➢ Zawieszenie przednie pseudo Mac Pherson

➢ Zawieszenie tylne standardowe, resor jednopiórowy

➢ Zderzaki przedni i tylny, boczne listwy, obudowy lusterek,

klamki zewn. w kolorze czarnym

DANE TECHNICZNE: SILNIK 2179 CC DIESEL BLUEHDI 140 KM S&S  

Pojemność skokowa (cm3) 2179 Spalanie w cyklu miejskim (l/100km) 6,0 

Moc maksymalna w kW (KM) przy 
obr./min 

103 (140) / 3750 
Spalanie w cyklu pozamiejskim 
(l/100km) 

6,3 

Spalanie w cyklu mieszanym 
(l/100km) 

6,2 Norma emisji spalin EURO 6 

Emisja CO2 w cyklu mieszanym 
(g/km) 

162 Paliwo Olej napędowy 

Maksymalna prędkość km/h 160 
Rodzaj skrzyni biegów (liczba 
przełożeń) 

Ręczna (6) 

Homologacja Ciężarowa Rodzaj nadwozia VAN 




