19.01.2018

PEUGEOT 3008 Original Прайс-Лист на автомобілі 2016
Allure
ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

1,6E THP 150 АКПП-6

ЄВРО-5 БЕНЗИН

625 400 грн.

БЕЗПЕКА

ABS - антиблокувальна система гальм
ESP - електронна система стабілізації
ASR - антибуксувальна система
AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні
EBD електронна система розподілу гальмівних зусиль
Hill Start Assist - система допомоги при рушанні на підйомі
Автоматизоване електричне стоянкове гальмо
Автоматична активація аврійної сигналізації при екстреному гальмуванні
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
Grip Control - забезпечення оптимального зчеплення шин з дорожнім покриттям, для їзди по бездоріжжю , 5 режимів + шини
"Mud and snow" 215/60/R16 + Легкосплавні колісні диски R16" ISARA
Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира
Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира + Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів
Імобілайзер
Центральний замок + пульт PLIP
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КОМФОРТ

Електрогідравлічний адаптивний підсилювач керма зі змінним зусиллям
Двозонний клімат - контроль
Спинки заднього сидіння, розділені у співвідношенні 2/3 (ліва сторона) до1/3 (права сторона) з функцією автоматичного
складання за допомогою кнопки в багажному відділенні
Сидіння водія та переднього пасажира, що регулюються по висоті
Механічне регулювання поперекового відділу сидіння водія
Підігрів передніх сидінь
Дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям
Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та обігрівом
Передні електросклопідйомники
Задні електросклопідйомники з функцією антизажим + задні бокові сонцезахисні шторки
Регулювання рульової колонки по вильоту і висоті
Центральний передній підлокітник
Відкидний центральний підлокітник на задньому сидінні
Додаткова тонування скла (скла вікон другого ряду сидінь і скла задніх дверей)
Задній датчик паркування + Камера заднього виду
Проекційний дисплей над панеллю приладів
ПАКЕТ "ВИДИМІСТЬ": система автоматичного включення склоочищувачів і фар + Дзеркало заднього виду з електрохромним
покриттям + функція "Follow me home" + Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоскладання + Дитячий замок
(електричне блокування задніх вікон, механічне блокування задніх дверей)
Панорамний дах з фіксованим склом
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Шкіряне оздоблення керма
Оздоблення салону: Комбінована шкіра з тканиною Mistral
Оздоблення салону: Шкіра "Tramontane" з електроприводом сидіння водія
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21 960 грн.

WLWF
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МУЛЬТИМЕДІА

Сенсорний екран 7", радіоприймач, 6 динаміків + навігаційна система
AUX-роз'єм
Bluetooth + USB-вход
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ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ВИДИМІСТЬ

Денні ходові LED вогні
Протитуманні фари
Ксенонові адаптивні передні фари + Омивач передніх фар
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Легкосплавні колісні диски R16 ISARA + запасне колесо
Фарба емаль (БІЛА WPP0)
Фарба металік (ПІСОЧНИЙ VGM0, СІРИЙ 9PM0)
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10 980 грн.

● - базове обладнання автомобіля
XX XXX грн. - вартість додаткової платної опції
АКПП - автоматична коробка перемикання передач
1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ, на одиницю товару за акційним курсом ТОВ «Пежо Сітроен Україна» (далі «Продавець»). Спеціальні ціни дійсні з 19.01.2018 по
31.01.2018 на обмежену кількість автомобілів 2016 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 комерційного курсу Продавця станом на дату замовлення. Вказані ціни є
рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної вартості реалізації автомобіля на момент поставки в Україну.
3. Станом на 19.01.2018 комерційний курс Продавця 28,7 грн./дол. США. Акційний курс Продавця 21,96 грн./дол. США .
4. Продавець залишає за собою право на корегування цін 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"
На автомобілі діє гарантія 2 роки без обмеження пробігу
Додаткова інформація на www.peugeot.ua

