PEUGEOT 2008 SUV PURE TECH GPF ALLURE S&AMP;S EAT6
64 959 PLN netto
79 900 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 GPF Allure S&S EAT6
Silnik :1.2 130 KM
Rok produkcji : 2019
Liczba drzwi : 5
Kolor : biały

Model : 2008
Nadwozie : SUV
Paliwo : benzyna
Przebieg : 571 km
Liczba miejsc : 5
VIN : VF3CUHNS4KY153103

WYPOSAŻENIE
ABS, BAS/AFU - system wspomagania nagłego hamowania, automatyczne światła, blokada drzwi podczas
jazdy, czujniki deszczu, czujniki parkowania - tył, poduszek: 6 szt., stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt
ISOFIX, światła przeciwmgielne, dzielona tylna kanapa, elektrochromatyczne lusterka boczne,
elektrochromatyczne lusterko wsteczne, elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie, elektryczne
szyby tylne, kierownica wielofunkcyjna, klimatyzacja: automatyczna, regulacja wysokości fotela,
regulowana kierownica, tempomat, tempomat aktywny, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi,
bluetooth, centralny zamek, dach szklany - panoramiczny, gniazdo USB, immobiliser, komputer
pokładowy, przyciemniane szyby, relingi, spoiler, zestaw głośnomówiący, światła LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

serwisowany w ASO

OPIS POJAZDU
System Peugeot Connect SOS & Assistance, Kamera cofania, Lakier perłowy Biały Nacre, Pakiet Allure+
(Alarm, Dach szklany panoramiczny Cielo (zaw.elektrycznie sterowaną roletę i niebieskie podświetl.
Ambiente), Mirror Screen + Peugeot Connect NAV), Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego
doświetlania zakrętów, Zestaw głośnomówiący Bluetooth z funkcją przesyłania muzyki Streaming Audio,
Zderzak osłona dolnych części przedniego i tylnego, Światła LED do jazdy dziennej, Felgi aluminiowe 17
Eridian Grey Anthra z ogumieniem 205/50 (ZH4E), Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości,
Relingi dachowe, Spoiler tylny, Sterowanie radiem z kierownicy, Zamek centralny z pilotem, System
domykania szyb podczas zamykania samochodu, Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane, Tempomat z
organicznikiem prędkości, Tapicerka materiałowa / skóra ekologiczna, Szyby barwione, Radio z MP3 + 6
głosników, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyświetlacz kolorowy LCD 7-calowy, dotykowy, Uchwyty
na kubki w konsoli środkowej, Podświetlane lusterka do makijażu po str. kierowcy i pasażera, Uchwyty
ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Tylne oparcie składane, dzielone, Pasy bezpieczeństwa
przednie z napinaczami, ogranicznikami napięcia i regulacja wysokości mocowania, Pasy bezpieczeństwa
z napinaczami - tył, Oświetlenie bagażnika, Metalowe osłony dolnych części przedniego i tylnego
zderzaka, Oświet wnę: 1 lampka głowna + 2 lampki do czytania + 1 lampa z tyłu , oświetlenie bagażnika,
Oświetlenie ambiente: podświetlenie pod tablicą zegarów, miejsca na nogi i dachu, Multimedialny Ekran
Dotykowy (CD), pakiet, Mirror Screen, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Lusterka
boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne
składane elektrycznie, Koło zapasowe dojazdowe, Kontrolki zapięcia pasów bezpieczeństwa dla
wszystkich miejsc z funkcją ostrzegania o odpięciu pasów, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch
płaszczyznach, Lakier uni, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Komputer pokładowy, Kierownica
skórzana, 3-ramienna z chromowanym wykończeniem, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa,
Gniazdo USB, Hill Assist, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Kieszenie w oparciach foteli
przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Immobilizer, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości,
Felgi aluminiowe 16 Aquila Grey Storm z ogumieniem 195/60, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył
(sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia), ESP - system stabilizacji toru jazdy, Czujnik odległości
przy parkowaniu - tył, Elektryczna blokada otwarcia drzwi tylnych i szyb, Dźwignia hamulca ręcznego
wykończona skórą, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki),
Automatyczne włączanie świateł, Chromowane listwy podokienne, AFU - system wspomagania
hamowania, ABS, Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne
czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
Pierwszy właściciel, Bezwypadkowy, Pojazd regularnie serwisowany
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