Peugeot Rifter L1 Active PureTech 110

Komplektācija: Active
Jauda: 81 kW/hj
Dzinējs: PureTech 110
Transmisija: Manuālā
Dzinēja (degvielas) tips: Benzīns
peugeot.amserv.lv

Jūsu automašīna
Rifter L1 Active PureTech 110

16 800 €

Asimetriskas veramās aizmugures durvis ar logiem (nav pieejams L2 virsbūves garuma modelim)

150 € (Iekļauts cenā)

ACTIVE PLUS pakete

2 765 € (Iekļauts cenā)

Melns Onyx

165 € (Iekļauts cenā)

Automašīnas cena
Finansējums no

Aprīkojums

peugeot.amserv.lv

16 800 €

19 780.01 €

161 € mēnesis*

Drošība
6 drošības spilveni: priekšējie
drošības spilveni vadītājam un
pasažierim, priekšējie sānu
drošības spilveni, drošības aizkari
vadītājam un pasažierim.
Netiešā riepu spiediena

Atslēdzams priekšējā pasažiera

uzraudzības sistēma

drošības spilvens

Safety pack: Active Safety Brake,
joslas saglabāšanas palīgsistēma
LKA, ātruma ierobežojuma
informācija, Kruīza kontrole ar

ESP stabilitātes kontrole + ASR

ātruma ierobežotāju.

vilces kontrole

Audio un komunikācija
RD6: Radio, MP3, Bluetooth, USB,
melnbaltais ekrāns

12V lizdas

Eksterju00f6u00f6r
Bīdāmas sānu durvis abās pusēs ar
Vieglmetāla jumta sliedes

logu, logi 3. sēdekļu rindai

Aizmugures apakšējais vāks ar
apsildāmu logu + aizmugures tīrītājs
Interju00f6u00f6r
Vadītāja sēdekļa augstuma
regulētājs + mantu nodalījums zem
bagāžas pārsegs

sēdekļa

3-vietīgs sēdeklis otrajā sēdekļu
rindā, nolokāma atzveltne 1/3 - 2/3,
ISOFIX stiprinājumi uz aizmugures

Pasažiera sēdeklis ir regulējams 4

sēdekļiem (3 gab.).

veidos.

Papildus elektriskais sildītājs salonā
(pieejams tikai dīzeļdzinējiem)”
Cits aprīkojums
Riepas remonta komplekts (nav
pieejams: rezerves ritenis).
Riepas un diski
16'' tērauda diski ar dekoratīvajām
uzlikām RAKIURA, riepas 215/65
R16 (M+S riepas standartā ar N1
versijā).
Komforts
Manuāli vadāms gaisa
kondicionētājs

Augšējais plaukts

Elektroniski regulējami un apsildāmi
sānu spoguļi, ar vienu pieskārienu
elektroniski regulējami priekšējie
logi

Aksesuāri
Aizsardzība

Aksesuāri
Multimediji

peugeot.amserv.lv

Aksesuāri
Papildu garantija

Tehniskie
dati

Motora tilpums

1199 (cm³)

Jauda

81 (kW/ZS)

Griezes moments

205 (Nm)

Paātrinājums

11,7 (0-100 km/h s)

Maksimālais ātrums

175 (km/h)

Emisijas standartiem

Euro 6.2

WLTP vidējais degvielas patēriņš

5.5 - 6.4 (l/100km)

WLTP CO2 emisija

145 - 169 (g/km)

NEDC degvielas patēriņš pilsētā

6,2-6,8 (l/100km)

NEDC degvielas patēriņš uz
šosejas

4,9-5,1 (l/100km)

NEDC vidējais degvielas patēriņš

5,4-5,7 (l/100km)

NEDC CO2 emisija

129-131 (g/km)

Garums

4403 (mm)

Platums

1848 (mm)

Augstums

1880 (mm)

Riteņu garenbāze

2785 (mm)

Klīrenss

180 (mm)

Pašmasa

1565-1996 (kg)

Kravnesība

489-615 (kg)

Masa piekabei, kas nav aprīkota ar
bremžu sistēmu

750 (kg)

Masa piekabei aprīkotai ar
bremzēm

1000 (kg)

Degvielas tvertne

50 (l)

Max ietilpība

3 (m³)

* Visas cenas norādītas ar PVN. Amserv ir tiesības mainīt cenas. Attēli ir doti informācijai.

Kopējais ikmēneša maksājums Peugeot Liising - € 233,36. Automašīnas kredīta procentu likme sastāda 1,95% (uz 28.05.2018.) gadā šādu tikai informatīvu nosacījumu
gadījumā: operatīvais līzings (noma), īpašuma cena – € 25 700, pirmā iemaksa – 20% , atlikusī vērtība: 30%, līzinga periods: 60 mēneši, maksa par līguma
noformēšanu: € 199, gada procentu likme: 1,9% + 6 mēnešu EURIBOR (uz 28.05.2018, 6 mēnešu EURIBOR likme 0,269%). Dotais piemērs ir tikai infomatīvs.
Peugeot Liising šo finanšu pakalpojumu piedāvā sadarbībā ar SEB Liising. Noformējiet līzingu pārdomāti, objektīvi izvērtējot savas iespējas to atmaksāt. Fotogrāfija
publicēta informācijai. Piedāvājums ir spēkā, kamēr noliktavā ir pieejamas akcijas automašīnas.

peugeot.amserv.lv

