31.10.2018

PEUGEOT Partner Fourgon Прайс-Лист на автомобілі 2018 року
L1 HDI 90
ВАРТІСТЬ АВТОМОБІЛЯ, грн

1.6 HDi 90 МКПП + ПАКЕТ БІЗНЕС

ЄВРО-5

ДИЗЕЛЬ

462 950 грн.

CZ11

●
3,0 м / 3,7 м³

БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ:
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Збільшене корисне навантаження до 800 кг.
Корисна довжина / Корисний об'єм вантажного відділення з опцією "Багатофункціональна кабіна"(при опції PX26/PX30), м / м³

AX05

БЕЗПЕКА

ABS - антиблокувальна система гальм
AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні
EBD - електронна система розподілу гальмівних зусиль
Фронтальна подушка безпеки водія
Сигналізатор відчинених дверей
Центральний замок з автоматичним блокуванням дверей під час руху
Імобілайзер
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●
●
●
●
●

КОМФОРТ

Гідроелектропідсилювач керма зі змінною потужністю
Електричні склопідйомники передніх дверей
Триспицеве кермо з регулюванням по вильоту та за висотою
Регулювання кута нахилу спинки сидіння водія
Плафон освітлення вантажного відсіку
Прикурювач та зйомна попільничка
Сидіння водія та переднього пасажира

AX02
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ПЕРЕГОРОДКИ, ДВЕРІ І ОБЛАДНАННЯ

Шість анкерних кілець у вантажному відсіку
Захист двигуна + Збільшений кліренс на 10 мм + шини 195/70 R15
Захисна металева решітка за сидінням водія
Суцільнометалеві двостулкові задні двері

FX02
PX02
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МУЛЬТИМЕДІА

Радіопідготовка (антена+електропроводка)

RC01

●

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Галогенові фари головного світла

●

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ І ЕКСТЕР'ЄРУ

Сталеві колісні диски 15" (195/70 R15)
Повнорозмірне запасне колесо
Передній бампер чорного кольору
Задній бампер чорного кольору
Широкі бокові молдинги чорного кольору
Корпуси дзеркал заднього огляду чорного кольору
Ручки дверей чорного кольору
Оздоблення салону сірою тканиною та чорною тканиною в клітинку
Фарба емаль (БІЛА WPP0)

O1FT

ПАКЕТ "БІЗНЕС"
Обладнання, яке входить до складу пакету:
Кондиціонер
Пульт дистанційного управління з трьома кнопками + cклопідйомник зі сторони водія секвентальний + cклопідйомник зі сторони
пасажира несеквентальний + зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням, без обігріву
Суцільна перегородка на повну висоту з фіксованим склом та тепло- і звукоізоляцією
Праві зсувні бокові двері
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L1 HDI 90
RE01

●

WD36

●

PX34

●
●

PC17

● - базове обладнання автомобіля
XX XXX грн. - вартість додаткової платної опції
--- не підлягає встановленню
МКПП - механічна коробка перемикання передач
1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 31.10.2018 по 30.11.2018 на обмежену кількість автомобілів 2018 року виробництва, що знаходяться в період дії
спеціальної акції в Україні.
2. У разі замовлення автомобіля, що знаходиться в процесі виробництва або транспортування, ціна буде розрахована на основі діючого прай-листа на день придбання і буде визначена в договорі купівлі -продажу.
Вказані ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної вартості реалізації автомобіля на момент поставки в Україну.
3. ТОВ «Пежо Сітроен Україна» залишає за собою право на корегування цін, склад комплектації та вилучати з асортименту певні позиції без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою. Даний прайс-лист
призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна". За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до
офіційних дилерських центрів компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна".
На автомобілі діє гарантія 2 роки без обмеження пробігу
Додаткова інформація на www.peugeot.ua

