PEUGEOT 2008 HATCHBACK PURE TECH ACTIVE
47 886 PLN netto
58 900 PLN brutto

DANE KONTAKTOWE
Dariusz, Mroziuk, Tel.: 501 361 608, KIM, 50-512, Wrocław, ul. Łagiewnicka 13

DANE POJAZDU
Marka : Peugeot
Wersja : Pure Tech Active
Silnik :1.2 82 KM
Rok produkcji : 2016
Liczba drzwi : 5
Kolor : inny

Model : 2008
Nadwozie : hatchback
Paliwo : benzyna
Przebieg : 8 900 km
Liczba miejsc : 5
VIN : VF3CUHMZ6GY119313

WYPOSAŻENIE
ABS, blokada drzwi podczas jazdy, czujniki parkowania - tył, kontrola trakcji (ASR), ogranicznik prędkości,
poduszek: 6 szt., poduszka pow. kierowcy, poduszka pow. pasażera, poduszki pow. boczne - przód,
poduszki pow. boczne - tył, poduszki pow. kurtynowe - przód, stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX,
światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgielne, domykanie szyb przy zamykaniu auta, dzielona tylna
kanapa, elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie, kierownica wielofunkcyjna, klimatyzacja:
automatyczna 2-strefowa, klimatyzowany schowek, podgrzewana tylna szyba, podgrzewane lusterka
boczne, radio fabryczne, regulacja wysokości fotela, regulowana kierownica, skórzana kierownica,
tempomat, wspomaganie kierownicy, bluetooth, centralny zamek, gniazdo USB, immobiliser, komputer
pokładowy, światła LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

bezwypadkowy, gwarancja, książka serwisowa, możliwa zamiana, serwisowany w ASO, stan bardzo
dobry, właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
AUTORYZOWANY DEALER PEUGEOT KIM SP. Z O.O. OFERUJE SAMOCHODY UŻYWANE W PROGRAMIE
GWARANCYJNYM „PEUGEOT UŻYWANY GWARANTOWANY” WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŁAGIEWNICKIEJ 13.
Opis pojazdu:
ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY, TEL : 501 36 16 08
Opcje dodatkowe: KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA 2-STREFOWA MULTIMEDIALNY EKRAN DOTYKOWY +
NAWIGACJA PAKIET MIEJSKI - CZUJNIKI COFANIA, LUSTERKA BOCZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
 ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (AFU)  Centralny zamek sterowany pilotem: jeden pilot
zdalnego sterowania  Czujnik spadku ciśnienia w oponach  Dolne osłony drzwi w kolorze czarnym 
Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie  ESP - system stabilizacji toru jazdy  Felgi stalowe 16" z
kołpakami Silice i opony 195/60 R16  Fotele przednie: manualna regulacja wysokości fotela kierowcy 
Kierownica 3-ramienna skórzana z chromowanym wykończeniem  Kieszenie w drzwiach bocznych z
przodu i z tyłu  Klamki wewnętrzne chromowane  Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia 
Klimatyzacja manualna jednostrefowa  Koło zapasowe stalowe pełnowymiarowe 15"  Komputer
pokładowy  Kontrolki niezapiętych pasów z przodu z funkcją ostrzegania o wypięciu pasów  Lakier
niemetalizowany  Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie + zintegrowane migacze 
Lusterka boczne w kolorze nadwozia  Mocowania fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie
siedzeń  Multimedialny Ekran Dotykowy: kolorowy dotykowy ekran, zestaw głośnomówiący bluetooth 
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami dla kierowcy i pasażera  Pasy bezpieczeństwa w drugim rzędzie
(3-punktowe dla wszystkich siedzeń)  Pasy bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie: napinacze
bezpieczeństwa, ograniczniki siły napięcia  Poduszki boczne w pierwszym rzędzie foteli  Poduszki
czołowe dla kierowcy i pasażera (pasażera z możliwością dezaktywacji)  Poduszki kurtynowe dla
pierwszego i drugiego rzędu foteli  Progi boczne w kolorze czarnym  Przedni zderzak z chromowanym
wykończeniem atrapy chłodnicy  Radio z MP3 + 6 głośników, gniazdo USB i AUX, sterowanie z
kierownicy  Reflektory przednie halogenowe (soczewkowe) + światła do jazdy dziennej LED  Reflektory
przednie przeciwmgielne z chromowanym wykończeniem  Regulacja kolumny kierownicy manualna w
dwóch płaszczyznach  Relingi dachowe satynowe  Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem,
zamykany i podświetlany  Schowek w konsoli środkowej, zamykany roletą  Szyby barwione 
Tempomat z ogranicznikiem prędkości ze sterowaniem z kolumny kierownicy  Tylna kanapa ze
składanym i dzielonym asymetrycznie oparciem  Tylna szyba ogrzewana + wycieraczka  Wspomaganie
kierownicy elektryczne  Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości położenia  Zagłówki w drugim
rzędzie siedzeń (x3) z regulacją wysokości
ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY, TEL : 501 36 16 08
Dane zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Treść ogłoszenia
ma charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie należy jej traktować jako wiążącego prawnie
zobowiązania lub zapewnienia gwarancyjnego w rozumieniu art. 13. Ustawy z 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – gwarancję stanowi wyłącznie dokument
gwarancyjny wydany przez sprzedawcę.
Zachęcamy do sprawdzenia samochodu przed zakupem i wykonania jazdy próbnej.

QR CODE DLA OGŁOSZENIA
W SERWISIE UZYWANYGWARANTOWANY.PL
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