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 HATCHBACK 3D SKRZYNIA BIEGÓW CENA NETTO

1,6 BlueHDi 75 KM M5  45 488 zł

CENY

M5 – manualna skrzynia biegów o 5 przełożeniach

WYPOSAŻENIE
BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE VAN 

ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (AFU) S

ESP - system stabilizacji toru jazdy S

Poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera (pasażera z możliwością dezaktywacji) S

Poduszki boczne w pierwszym rzędzie foteli S

Poduszki kurtynowe dla pierwszego i drugiego rzędu foteli S

Pasy bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie: 
- regulacja wyskości położenia 
- napinacze bezpieczeństwa z ogranicznikami siły napięcia

S

Kontrolki niezapiętych pasów z przodu z funkcją ostrzegania o wypięciu pasów S

Reflektory przednie halogenowe + światła do jazdy dziennej S

System tylnego oświetlenia z funkcją ostrzegania innych użytkowników drogi przy nagłym hamowaniu pojazdu S

Centralny zamek sterowany pilotem: 
- jeden pilot zdalnego sterowania 
- blokowanie drzwi podczas ruszania

S

Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci S

Immobiliser S

Alarm (zawiera 2 piloty zdalnego sterowania) 569 zł

KOMFORT

Wspomaganie kierownicy elektryczne S

Regulacja kolumny kierownicy manualna w dwóch płaszczyznach S

Regulator i ogranicznik prędkości ze sterowaniem z kolumny kierownicy S

Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie S

Lusterka boczne w kolorze nadwozia sterowane i podgrzewane elektrycznie 
oraz szyba kierowcy sterowana sekwencyjnie 203 zł

Schowki otwarte: 
- w desce rozdzielczej nad wylotami powietrza (brak przy obecności radia) 
- w konsoli środkowej pod sterowaniem klimatyzacji

S

Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany S

Gniazdo 12V w dolnej części deski rozdzielczej S

Uchwyty na napoje w konsoli środkowej S

Kieszenie w drzwiach bocznych z przodu i z tyłu S

Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami dla kierowcy i pasażera S

OŚWIETLENIE WNĘTRZA

Oświetlenie wnętrza: 
- 1 lampka w konsoli sufitowej z przodu 
- oświetlenie bagażnika

S

OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA

Klimatyzacja manualna jednostrefowa: 
- filtr przeciwpyłkowy 
- klimatyzowany schowek przed pasażerem

1626 zł

Tylna szyba ogrzewana + wycieraczka S
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SIEDZENIA VAN

Fotele przednie: 
- manualna regulacja wzdłużna fotela 
- manualna regulacja pochylenia oparcia 
- manualna regulacja wysokości fotela (tylko fotel kierowcy)

S

Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości położenia S

SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI

Komputer pokładowy S

Instalacja do montażu radia (okablowanie, antena) S

WIP Sound: 
- radio CD z MP3 + 4 głośniki przód + gniazdo AUX na panelu radia 
- sterowanie z kolumny kierownicy

813 zł

STYL WEWNĘTRZNY

Kierownica 3-ramienna z tworzywa sztucznego S

Tablica zegarów: 
- cyferblaty z białym podświetleniem i czerwonymi wskazówkami 
- monochromatyczny wyświetlacz graficzny (zawiera wskaźnik zmiany biegów GSI)

S

Przegroda oddzielająca przestrzeń pasażerską i bagażową S

Pokrywa przestrzeni bagażowej S

Tapicerka siedzeń tkaninowa S

STYL ZEWNĘTRZNY

Szyby barwione S

Klamki zewnętrzne i lusterka boczne w kolorze czarnym S

Zderzaki w kolorze nadwozia S

Lakier niemetalizowany S

Lakier metalizowany 1707 zł

KOŁA I OPONY

Czujnik spadku ciśnienia w oponach  S

Felgi stalowe 15” z kołpakami BORE i oponu 185/65 R15 
Koło zapasowe dojazdowe 15” S

S – standard
P – opcja dostępna w Pakiecie
– – opcja niedostępna
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SILNIK 1,6 BlueHDi  
75 KM

Pojemność skokowa (cm3) 1560

Liczba cylindrów 4

Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min 55 (75)/3500

Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min 230/1750

Norma emisji spalin Euro 6

Paliwo Diesel

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj Manualna

Liczba przełożeń 5

OSIĄGI

Maksymalna prędkość km/h 171

Przyspieszenie od 0 do 100km/h (s) 13,3

SPALANIE I EMISJA CO2

Spalanie w cyklu miejskim (l/100km) 4,2

Spalanie w cyklu pozamiejskim (l/100km) 3,2

Spalanie w cyklu mieszanym (l/100km) 3,6

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 93

Pojemność zbiornika paliwa (l) 50

DANE TECHNICZNE

WYMIARY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ

Pojemność (dm3) 1062

Ładowność (kg) 395

WYMIARY (mm)

dla dla

dla dla

i

i
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OFERTY DODATKOWE

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Prezentowane informacje dotyczą tylko klienta indywidualnego, nie są skierowane do klientów instytucjonalnych, firm i podmio-
tów gospodarczych oraz zostały podane według stanu z dnia publikacji cennika.

Przykładowa kalkulacja: cena katalogowa brutto 55 950 zł, okres leasingu 36 miesięcy, wpłata 10%, miesięczna rata leasingowa netto: 560 zł (zawiera ubezpieczenie Assistance). Szczegóły 
oferty, jak i informacje o pozostałych dostępnych produktach leasingowych oraz pożyczkach znajdą Państwo u Autoryzowanego Dystrybutora Peugeot. Niniejsza informacja nie stanowi oferty  
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności kredytowej klienta ustalanej zgodnie z procedurami Leasingodawcy. Prezentowane informacje  
zostały podane według stanu na październik 2017 r.

UWAGA! Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. Prezentowane dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą zostać w każdej chwili zmie-
nione lub być niedostępne, mogą też być ograniczone do części modeli, oznaczonych serii specjalnych lub być ograniczone liczbą dostępnych pojazdów. Wszystkie ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi 
cenami brutto (oprócz rat leasingu, które są podane w cenach netto, bez podatku VAT).

Dane zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Treść cennika ma charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie należy jej traktować jako wiążącego prawnie 
zobowiązania ani zapewnienia w rozumieniu art. 556 § 2 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.) – gwarancję stanowi wyłącznie dokument gwarancyjny wydany przez 
sprzedawcę. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu zostaje dokonane w chwili podpisania umowy sprzedaży lub dostawy pojazdu. W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji 
o oferowanych pojazdach, usługach i akcesoriach zapraszamy do autoryzowanych dystrybutorów Peugeot.

Samochody Peugeot podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały 
uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Peugeot zapewnia rozwój 
w zakresie możliwości osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Dane dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów są dostępne na www.peugeot.pl.

UMOWY SERWISOWE PEUGEOT TO UNIKALNA OFERTA SKIEROWANA DO KLIENTÓW, KTÓRZY CHCĄ SZCZEGÓLNIE ZADBAĆ O SWÓJ 
SAMOCHÓD I CIESZYĆ SIĘ SPOKOJEM FINANSOWYM ORAZ TECHNICZNYM AŻ PRZEZ 8 LAT.

OFERTA:
1. BASIC – ZABEZPIECZENIE FINANSOWE USUNIĘCIA SKUTKÓW EWENTUALNYCH AWARII,
2. COMFORT – PROSTE ROZWIĄZANIE ZAWIERAJĄCE ZRYCZAŁTOWANY KOSZT PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH,
3. COMFORT PLUS – OBEJMUJE USUNIĘCIE SKUTKÓW AWARII ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY,
4. PREMIUM – PEŁNA OFERTA USŁUG PEUGEOT W ZAKRESIE UTRZYMANIA PAŃSTWA POJAZDU PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA UMOWY

UMOWY SERWISOWE

FINANSOWANIE

• NISKA MIESIĘCZNA RATA – 1% WARTOŚCI SAMOCHODU

• MINIMUM FORMALNOŚCI

• PEUGEOT 208 GTi W LEASINGU JUŻ OD 560 ZŁ NETTO/MIES.

• OFERTA DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W POŻYCZCE

3 OPCJE ROZLICZENIA UMOWY:
ZWROT POJAZDU

WYMIANA NA NOWY
WYKUP SAMOCHODU

NISKIE MIESIĘCZNE RATY


