
 Brak danych

 

2008
Allure, SUV | PureTech 130 KM S&S M6

PALIWO

Benzyna

 SKRZYNIA BIEGÓW

Manualna

Lakier

Niebieski Vertigo

+2900 zł z VAT

 Tapicerka

Tkanina Traxx

-

2008

ALLURE SUV | PURETECH 130 KM
S&S M6

Cena

Wersja

Opcje

Wyposażenie
standardowe

(z VAT)

BEZPIECZEŃSTWO

 

6x poduszki powietrzne (czołowe, boczne i kurtynowe)

Automatyczne ryglowanie drzwi przy ruszaniu

Pośrednie czujniki ciśnienia w oponach

Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe na tylnych siedzeniach

Reflektory przednie PEUGEOT ECO LED TECHNOLOGY + czujnik zmierzchu + czujnik deszczu

Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe, z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia

ABS + EBFD + EBA + ESP + ASR

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Hill Assist

Mocowania fotelika dziecięcego Isofix (x2) na skrajnych miejscach w drugim rzędzie siedzeń

Zestaw naprawczy do opon

Przednie i tylne zagłówki z możliwością regulacji

102 400 zł z VAT

99 500 zł z VAT

Lakier i tapicerka 2900 zł

Wyposażenie
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Dane techniczne

Moc maks.
130 KM

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP
Brak danych

Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP
 Brak danych

Moc (KM/obr./min) 130 / 5500

Pojemność silnika (cm³) 1199

SIEDZENIA

 

STYL
ZEWNĘTRZNY

 

SYSTEMY AUDIO I
KOMUNIKACJI

 

KOMFORT

 

SYSTEMY
WSPOMAGANIA
PARKOWANIA  

STYL
WEWNĘTRZNY

 

OPCJE

 

KOŁA  

Tylna kanapa składania w proporcji 1/3 - 2/3

Fotel kierowcy regulowany manualnie na wysokość

Fotel pasażera regulowany manualnie na wysokość

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

Tylny spoliler w kolorze lakieru

Relingi dachowe w kolorze czarnym błyszczącym

Wlot powietrza do chłodnicy chromowany

6 głośników (2 tweetery + 2 woofery z przodu + 2 głośniki z tyłu)

Tuner cyfrowy DAB (Digital Audio Broadcasting)

Multimedialny kolorowy ekran dotykowy 7", Bluetooth, 2 gniazda USB 1x typu A, 1x typu C) +

Mirror Screen

Mirror Screen (Apple CarPlay™ / Android Auto™) + Bluetooth

Szyby tylne barwione

Przednia szyba barwiona, akustyczna

Peugeot i-Cockpit®

Wysoka konsola centralna z podłokietnikiem, elektronicznym hamulcem ręcznym (FSE)

System bezkluczykowego uruchomienia auta DML

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne

Oświetlenie wnętrza LED: 3 lampki do czytania z przodu + 2 lampki do czytania z tyłu

Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa

Dwupoziomowa podłoga bagażnika

Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane

Lusterka boczne podgrzewane, składane i sterowane elektrycznie

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Czujniki parkowania z przodu

Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon

Podsufitka w kolorze szarym

Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą

Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu

Elektryczny hamulec postojowy

Czarne błyszczące relingi dachowe

Przyciemniane szyby tylne

4 gniazda USB

Felgi aluminiowe 17" SALAMANCA
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Maksymalny moment obrotowy przy

prędkości obrotowej (Nm/obr.)

230 / 1750

Maksymalna prędkość (km/h) 202

Przyspieszenie 0-100km/h (s) 9,7

Zużycie paliwa w cyklu niskim (l/100km) -

Zużycie paliwa w cyklu wysokim

(l/100km)

-

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym

(l/100km)

-

Emisja CO₂ w cyklu mieszanym (g/km) -

Pojemność baku (l) 44

Liczba miejsc 5.0

Długość (mm) 4300

Wysokość (mm) 1770

Wysokość (mm) 1530

Masa (kg) 1188

Opis silnika Benzynowy silnik o mocy 130 KM z manualną skrzynią biegów oraz systemem Stop&Start

Objętość bagażnika (l) 434

Ecolabel B

POSTANOWIENIA PRAWNE

Peugeot Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa, (w dalszej części dokumentu zwana „Spółką”) - Administrator danych w rozumieniu

przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej także jako „RODO”), gromadzi Pani/Pana dane osobowe w celu przedstawienia Pani/Panu oferty handlowej lub przesłania

materiałów informacyjnych dotyczących interesującego Panią/Pana produktu lub usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje o sposobie przetwarzania Pana/Pani

danych osobowych przez Spółkę zostały określone w Warunkach Przetwarzania Danych Osobowych [url=https://www.peugeot.pl/polityka-

prywatnosci.html]https://www.peugeot.pl/polityka-prywatnosci.html[/url] Mam prawo cofnąć moją zgodę w każdej chwili (więcej można przeczytać [url=https://www.peugeot.pl/polityka-

prywatnosci.html]tutaj[/url]). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie wyrażonej przed jej wycofaniem.

* Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 mogą się różnić w zależności od wyposażenia, opcji, formatu opon oraz zamówionych i zainstalowanych akcesoriów. Skontaktuj się ze

sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji.
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