PEUGEOT 208 HATCHBACK PURETECH GPF ALLURE S&S
47 073 PLN netto
57 900 PLN brutto

DANE KONTAKTOWE
Dariusz, Mroziuk, Tel.: 501361608, KIM, 50-512, Wrocław, ul. Łagiewnicka 13

DANE POJAZDU
Marka : Peugeot
Wersja : PureTech GPF Allure S&S
Silnik :1.2 82 KM
Rok produkcji : 2019
Liczba drzwi : 5
Kolor : inny

Model : 208
Nadwozie : hatchback
Paliwo : benzyna
Przebieg : 1 900 km
Liczba miejsc : 5
VIN : VF3CCHMRPKW042403

WYPOSAŻENIE
ABS, BAS/AFU - system wspomagania nagłego hamowania, automatyczne światła, blokada drzwi podczas
jazdy, czujniki deszczu, czujniki parkowania - przód, czujniki parkowania - tył, kamera cofania, kontrola
trakcji (ASR), ogranicznik prędkości, poduszek: 6 szt., poduszka pow. kierowcy, poduszka pow. pasażera,
poduszki pow. boczne - przód, poduszki pow. kurtynowe - przód, poduszki pow. kurtynowe - tył,
stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt ISOFIX, światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgielne, dzielona
tylna kanapa, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, elektryczne lusterka, elektryczne szyby przednie,
elektryczne szyby tylne, kierownica wielofunkcyjna, klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa,
klimatyzowany schowek, podgrzewana tylna szyba, podgrzewane lusterka boczne, radio fabryczne,
regulacja wysokości fotela, regulowana kierownica, skórzana kierownica, system start-stop, tempomat,
wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, bluetooth, centralny zamek, dach szklany - panoramiczny,
gniazdo USB, immobiliser, komputer pokładowy, nawigacja satelitarna, przyciemniane szyby, reflektory

halogenowe, wyjście aux, 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.
ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY, TEL : 501 36 16 08
Cena wyposażenia dodatkowego już w cenie pojazdu: 8 800 zł CZUJNIKI PARKOWANIA Z PRZODU I Z TYŁU
+ KAMERA COFANIA + PARK ASSIST 2 800 zł DACH PANORAMICZNY CIELO 1 800 zł ELEKTRYCZNIE
STEROWANE SZYBY BOCZNE TYLNE 400 zł FELGI ALUMINIOWE 16" TITANE NOIR ONYX W KOLORZE
CZARNYM MATOWYM, DIAMENTOWANE 600 zł OPŁATA ZA LAKIER PERŁOWY BIAŁY NACRE 2 900 zł
PODŁOKIETNIK W PIERWSZYM RZĘDZIE 300 zł
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU 208 ALLURE+ 5 DRZWI
 6x poduszki powietrzne (czołowe, boczne i kurtynowe)  ABS, AFU, ESP  Centralny zamek sterowany
pilotem: jeden pilot zdalnego sterowania  Chromowane listwy podokienne  Czujnik spadku ciśnienia w
oponach  Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie  Felgi aluminiowe 16" Titane Gris Hephais i
opony 195/55 R16  Fotele przednie: manualna regulacja w dwóch płaszczyznach  Gniazdo 12V w dolnej
części deski rozdzielczej  Immobiliser  Kierownica 3-ramienna skórzana z chromowanym wykończeniem
 Klamki wewnętrzne chromowane  Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia  Klimatyzacja
automatyczna dwustrefowa  Komputer pokładowy  Lusterka boczne chromowane  Lusterka boczne
sterowane i podgrzewane elektrycznie  Mirror Screen + Peugeot Connect NAV  Mocowania fotelika
dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń  Multimedialny Ekran Dotykowy: kolorowy dotykowy
ekran LCD 7", radio MP3 + 6 głośników, gniazdo USB  Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami dla
kierowcy i pasażera  Pakiet LED: światła do jazdy dziennej LED z wykończeniem dwukolorowym
czerń/chrom  Pakiet Widoczność: czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, funkcja follow-me-home, przednia
szyba akustyczna  Pasy bezpieczeństwa w drugim rzędzie (pasy 3-punktowe dla wszystkich siedzeń) 
Pasy bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie: napinacze bezpieczeństwa, ograniczniki siły napięcia 
Przedni zderzak w stylu EQUALIZER w kolorze szarym satynowym + chromowane obramowanie 
Reflektory przednie halogenowe + światła do jazdy dziennej  Reflektory przednie przeciwmgielne 
Reflektory przednie przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów  Regulacja kolumny kierownicy
manualna w dwóch płaszczyznach  Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany  Szyby
barwione  Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane  Tablica zegarów: monochromatyczny wyświetlacz
numeryczny, wskaźnik zmiany biegów GSI  Tempomat i ogranicznik prędkości ze sterowaniem z
kolumny kierownicy  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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