Peugeot Traveller L3 VIP BlueHDi 180 AT8

Komplektācija: VIP
Jauda: 130 kW/hj
Dzinējs: BlueHDi 180 AT8
Transmisija: Automātiskā
Dzinēja (degvielas) tips: Dīzelis
peugeot.amserv.lv

Jūsu automašīna
Traveller L3 VIP BlueHDi 180 AT8

39 930 €

SAFETY APRĪKOJUMA PAKETE: viedā kruīza kontrole, sadursmes brīdinājuma sistēma, automātiskā bremze. IETVER:
savienotais radio ar 7” skārienekrānu (WL3K)

645 € (Iekļauts cenā)

Rūpnīcas signalizācija + papildu bloķēšana

297 € (Iekļauts cenā)

Priekšējie sānu drošības aizkari (2. un 3. rindā)

106 € (Iekļauts cenā)

SERENITY APRĪKOJUMA PAKETE: Brīdinājuma sistēma par izbraukšanu no joslas, ātruma ierobežojuma informācija,
viedā ātruma palīgsistēma, viedo gaismu priekšējie lukturi, vadītāja uzraudzības sistēma

625 € (Iekļauts cenā)

Parkošanās sensori priekšā un aizmugurē, atpakaļskata kamera (iesk. 7 '' touchscreen), aklās zonas uzraudzības sistēma
(BSD), elektroniski nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi.

595 € (Iekļauts cenā)

Papildu apsildes ierīce (vadība ar tālvadības pulti)

429 € (Iekļauts cenā)

NAC: 3D navigācijas sistēma (balss vadība), Apple CarPlay, Android Auto, 7” krāsu skārienekrāns, bluetooth.

469 € (Iekļauts cenā)

Labās puses + kreisās puses bīdāmās durvis, Brīvroku piekļuves sistēma + Bezatslēgas atvēršanas un iedarbināšanas
sistēma (Keyless Open&Go) (YD01).

1 210 € (Iekļauts cenā)

Aizmugures durvis veramas uz augšu ar atsevišķi atveramu logu, tīrītāju un apsildi

151 € (Iekļauts cenā)

Panorāmas tipa stikla jumts "Cielo"

862 € (Iekļauts cenā)

Nolokāms un pārvietojams galds pasažieriem aizmugurē

353 € (Iekļauts cenā)

Pelēks Platinum

454 € (Iekļauts cenā)

Pilna izmēra rezerves ritenis (nav iespējams ar: Riepas remonta komplekts).

161 € (Iekļauts cenā)

CLAUDIA āda

(Iekļauts cenā)

Automašīnas cena
Finansējums no

Aprīkojums
Drošība

peugeot.amserv.lv

39 930 €

45 858 €

383 € mēnesis*

ESP stabilitātes kontrole + ASR
vilces kontrole

Aizmugurējie parkošanās sensori

Ekrāns acu augstumā (Head Up

Vadītāja un pasažiera priekšējie

display)

drošības spilveni
Automātisko gaismu un logu tīrītāju

Sānu drošības spilveni (priekšējie)

funkcija

Netiešā riepu spiediena

Ksenona priekšējie lukturi + LOOK

uzraudzības sistēma

APRĪKOJUMA PAKETE

Audio un komunikācija
4 x 12 V strāvas kontaktligzda,

RCC A2: Radio ar 7” krāsu

220 V strāvas kontaktligzda

skārienekrānu, Apple CarPlay,

(pieejams tikai kopā ar 1+1

Android Auto, radio vadības

priekšējiem sēdekļiem, 180hp

slēdžiem uz stūres, bluetooth, USB,

BlueHDI dzinējiem)

audio jack.

Hi-Fi telpiskās skaņas aprīkojuma
PAKETE (10 skaļruņi)
Eksterju00f6u00f6r
Bīdāmās durvis labajā pusē,
Brīvroku piekļuves sistēma +
Bezatslēgas atvēršanas un
iedarbināšanas sistēma (Keyless
Hroma durvju rokturi

Open&Go) (YD01)

Aizmugures apakšējais vāks ar
apsildāmu logu + aizmugures tīrītājs

Vējstikls ar siltumizolāciju

LOOK APRĪKOJUMA PAKETE L1

LOOK APRĪKOJUMA PAKETE L3

un L2 virsbūvei: LED dienasgaitas

virsbūvei: LED dienas gaitas

gaismas (FE10), miglas lukturi,

gaismas (FE10), miglas lukturi,

sānu aizsargi virsbūves krāsā,

virsbūves krāsā - sānu aizsargi,

priekšējais un aizmugures buferis

priekšējais un aizmugures buferis

un ārējie spoguļi.

un ārējie spoguļi.

Interju00f6u00f6r
1+1 elektriski regulējami priekšējie
Tonēti aizmugurējie logi

sēdekļi, priekšējo sēdekļu apsilde,

(aptumšoti), nav pieejams L1

vadītāja un pasažiera sēdekļi ar

virsbūves garuma modelim

masāžas funkciju

1+1-vietīgi, bīdāmi pa sliedēm,
apgriežami sēdekļi otrajā sēdekļu
rindā, atgāžamas un nolokāmas
atzveltnes, elkoņbalsti abiem
sēdekļiem 1+1-vietīgi, bīdāmi pa
sliedēm, sēdekļi trešajā sēdekļu

ISOFIX stiprinājumi aizmugures

rindā, atgāžamas un nolokāmas

sēdekļiem (pieejams tikai kopā ar

atzveltnes, elkoņbalsti abiem

1+2 un 1+1 aizmugures sēdekļiem,

sēdekļiem

nav pieejams ar 3-vietīgu sēdekli)

Grīdas paklājs pasažieru nodalījumā

Stūres ādas apdare

Cits aprīkojums
Riepas remonta komplekts (nav
pieejams: rezerves ritenis).
Riepas un diski
17" PHOENIX lietie diski (divu
toņu), riepas 225/55 R17
Komforts
Elektroniski nolokāmi, apsildāmi
Aizmugures stikla tīrītājs un apsilde

peugeot.amserv.lv

sānu spoguļi

Viena pieskāriena elektroniski
vadāmi logi (priekšējie)

Apsildāmi priekšējie sēdekļi
Elektrohromatisks atpakaļskata

Apgaismojums uz pakāpiena

spogulis
Pasažieru salona papildu apsilde

Automātiskais gaisa kondicionētājs

Webasto (nav programmējams)

Papildu gaisa kondicionētājs
aizmugures pasažieriem (nav
pieejams L1 virsbūves garuma

Programmējama kruīza kontrole ar

modelim)

ātruma ierobežotāju

Aksesuāri
Komforts

Aksesuāri
Transportēšanas risinājumi

Aksesuāri
Aizsardzība

Aksesuāri
Multimediji

Aksesuāri
Papildu garantija

Tehniskie
dati

peugeot.amserv.lv

Motora tilpums

1997 (cm³)

Jauda

130 (kW/ZS)

Griezes moments

400/2000 (Nm)

Paātrinājums

8.8 (0-100 km/h s)

Maksimālais ātrums

185 (km/h)

Emisijas standartiem

Euro 6.2

NEDC degvielas patēriņš pilsētā

7,6-7,7 (l/100km)

NEDC degvielas patēriņš uz
šosejas

5,6-5,7 (l/100km)

NEDC vidējais degvielas patēriņš

6,3-6,4 (l/100km)

NEDC CO2 emisija

166-170 (g/km)

Garums

5309 (mm)

Platums

1920 (mm)

Augstums

1899-1940 (mm)

Riteņu garenbāze

3275 (mm)

Klīrenss

150 (mm)

Pašmasa

1905-2441 (kg)

Maksimālā masa

2740-3100 (kg)

Masa piekabei, kas nav aprīkota ar
bremžu sistēmu

750 (kg)

Masa piekabei aprīkotai ar
bremzēm

2250-2500 (kg)

Degvielas tvertne

69 (l)

Max ietilpība

4.9 (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

