PEUGEOT 2008 SUV PURE TECH ACTIVE
48 699 PLN netto
59 900 PLN brutto

DANE KONTAKTOWE
Adrian, Forkasiewicz, Tel.: 783 985 857, Rita Motors, 25-315, Kielce, ul. Domaszowska 52

DANE POJAZDU
Marka : Peugeot
Wersja : Pure Tech Active
Silnik :1.2 82 KM
Rok produkcji : 2018
Liczba drzwi : 5
Kolor : szary

Model : 2008
Nadwozie : SUV
Paliwo : benzyna
Przebieg : 4 km
Liczba miejsc : 5
VIN : VF3CUHMRPJY204775

WYPOSAŻENIE
ABS, BAS/AFU - system wspomagania nagłego hamowania, blokada drzwi podczas jazdy, poduszek: 6
szt., stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX, światła przeciwmgielne, dzielona tylna kanapa,
elektrochromatyczne lusterka boczne, elektryczne szyby przednie, kierownica wielofunkcyjna,
klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa, radio fabryczne, regulacja wysokości fotela, regulowana
kierownica, tempomat, tempomat aktywny, wspomaganie kierownicy, bluetooth, centralny zamek,
gniazdo USB, immobiliser, komputer pokładowy, przyciemniane szyby, relingi, spoiler, wyjście aux,
zestaw głośnomówiący, światła LED

OPIS POJAZDU
Witam jesteśmy Dealerem marki Peugeot oraz Mercedes - Benz mamy do
sprzedania Peugeota 2008 w wersji wyposażenia Active+.

Zapraszamy do naszego salonu oraz na jazdę próbną
!!! Istnieję możliwość pozostawienia swojego samochodu w rozliczeniu !!!
xxx SAMOCHÓD NOWY BEZ PRZEBIEGU, ZAREJESTROWANY xxx
Pakiet Active+ (Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Mirror Screen + Peugeot Connect NAV, Pakiet
Miejski), Lakier metalik, Mirror Screen + Peugeot Connect NAV + System Peugeot Connect SOS &
Assistance, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, pakiet (Elektryczna blokada otwarcia drzwi tylnych
i szyb, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył (sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia), Lusterka
boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, System domykania szyb podczas
zamykania samochodu), Koło zapasowe dojazdowe, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Kontrolki
zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z funkcją ostrzegania o odpięciu pasów,
Oświetlenie bagażnika, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Pasy bezpieczeństwa
przednie z napinaczami, ogranicznikami napięcia i regulacja wysokości mocowania, Pasy bezpieczeństwa
z napinaczami - tył, Relingi dachowe, Radio z MP3 + 6 głosników, Spoiler tylny, Sterowanie radiem z
kierownicy, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Wspomaganie układu
kierowniczego, Tempomat z organicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika
dziecięcego - tył, Tylne oparcie składane, dzielone, Wyświetlacz kolorowy LCD 7-calowy, dotykowy, Szyby
barwione, Tapicerka materiałowa, Zamek centralny z pilotem, Zestaw głośnomówiący Bluetooth z funkcją
przesyłania muzyki Streaming Audio, Światła przeciwmgielne, Światła LED do jazdy dziennej, Komputer
pokładowy, Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia,
Klimatyzacja, Klamki wewnętrzne chromowane, Kierownica skórzana, 3-ramienna z chromowanym
wykończeniem, Immobilizer, Hill Assist, Gniazda AUX i USB, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości,
Felgi stalowe 16 z ogumieniem 195/60, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie
szyb, przód, Dźwignia hamulca ręcznego wykończona skórą, Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy,
Czujnik ciśnienia w oponach, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i
pasażera, kurtyny powietrzne, AFU - system wspomagania hamowania, ABS
Pierwszy właściciel, Bezwypadkowy, Kupiony w ASO w Polsce

QR CODE DLA OGŁOSZENIA
W SERWISIE UZYWANYGWARANTOWANY.PL
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