Peugeot 508 GT-Line BlueHDi 180 AT8
Komplektācija: GT-Line
Jauda: 130 kW/hj
Dzinējs: BlueHDi 180 AT8
Transmisija: Automātiskā
Dzinēja (degvielas) tips: Dīzelis
peugeot.amserv.lv

Jūsu automašīna
508 GT-Line BlueHDi 180 AT8

35 191 €

GT-LINE PLUS pakete

2 904 € (Iekļauts cenā)

Priekšējo sēdekļu elektroniska regulēšana (vadītājam ar atmiņas funkciju), priekšējo sēdekļu masāžas funkcija, apsildāmi
priekšējie sēdekļi, elektroniski regulējams jostas vietas balsts, sēdekļa spilvena regulēšana (tikai kopā ar ādas apdarei
NAPPA/ALCANTARA).

1 008 € (Iekļauts cenā)

Papildu apsildes ierīce, vadība ar tālvadības pulti (pieejams tikai dīzeļdzinējiem)

827 € (Iekļauts cenā)

Elektroniski darbināma stikla jumta lūka

908 € (Iekļauts cenā)

Balts Nacré

842 € (Iekļauts cenā)

Melns pilnas ādas salons Nappa (tikai kopā ar WABR)

1 644 € (Iekļauts cenā)

Braukšanas režīma izvēle (aktīvās piekares kontrole). Pieejams tikai ar BlueHDi dzinējiem.

1 008 € (Iekļauts cenā)

Automašīnas cena
Finansējums no

Aprīkojums
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35 191 €

46 441 €

338 € mēnesis*

Drošība
Palīgsistēmas automašīnas
novietošanai stāvvietā sensori

Centrālā atslēga ar tālvadību,

priekšā un aizmugurē + 180°

automātiski noslēdzas brauciena

atpakaļskata kamera

laikā (sākot ar 10km/ h)

DRIVE ASSIST PLUS PACK:
Dinamiskā kruīza kontroles sistēma
(ACC Stop&Go), Active Safety
Brake (AEBS3), joslas
saglabāšanas palīgsistēma (LPA),
automātiskie priekšējie lukturi,
automātiskie priekšējie tīrītāji, tālo
gaismu palīgsistēma HBA, 3. līmeņa
brīdinājuma sistēma par vadītāja
uzmanību DAA3, aktīvā aklās zonas
noteikšanas sistēma ABSD, ātruma
ierobežojuma informācija (ETSR).
Audio un komunikācija
NAC B3: savienotā 3D navigācija,
radio, Apple CarPlay, Android Auto,
MP3, Bluetooth, USB, 10”
skārienekrāna, daudzfunkcionālā
2 USB ligzdas otrai sēdekļu rindai

stūre

Ārpuse
Full LED lukturi + 3D LED
aizmugurējie lukturi
Salons
Tumši tonēti aizmugures stikli

i-Cockpit Amplify

GT Line / GT grīdas paklāji

Tumši griesti

Cits aprīkojums
Braukšanas režīma izvēle (aktīvās
piekares kontrole). Pieejams tikai ar
180hp PureTech dzinējiem.
Riepas un diski
18" lietie diski HIRONE Bi-ton (riepu
izmērs 235/45R18) + riepas
remonta komplekts
Komforts
Bezatslēgas piekļuves un
Apsildāmi priekšējie sēdekļi,

iedarbināšanas sistēma + brīvroku

elektroniski regulējams jostas vietas

aizmugures apakšējais vāks

balsts, sēdekļa spilvena regulēšana

(elektroniska bagāžas nodalījuma

(nav pieejams ar 71FX, 76FH, 76FJ)

atvēršana ar kājas sensoru)

Bez rāmja atpakaļskata spogulis

Divu zonu automātiskā klimata

(pašaptumšojošs)

kontroles iekārta

Elektroniski vadāmi un apsildāmi
durvju spoguļi ar LED sānu
indikatoriem, elektroniski nolokāmi
ar ārējo palīgapgaismojumu, aktīvo

Elektroniski vadāmi priekšējie un

aklās zonas noteikšanas indikatoru.

aizmugurējie logi

Aksesuāri
Transportēšanas risinājumi
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Aksesuāri
Aizsardzība

Aksesuāri
Multimediji

Aksesuāri
Papildu garantija

Tehniskie
dati

peugeot.amserv.lv

Motora tilpums

1997 (cm³)

Jauda

130 (kW/ZS)

Griezes moments

400 (Nm)

Paātrinājums

8,3 (0-100 km/h s)

Maksimālais ātrums

235 (km/h)

Emisijas standartiem

Euro 6.2

WLTP vidējais degvielas patēriņš

5.6 - 6.3 (l/100km)

WLTP CO2 emisija

146 - 165 (g/km)

NEDC degvielas patēriņš pilsētā

5.9 (l/100km)

NEDC degvielas patēriņš uz
šosejas

3.9 (l/100km)

NEDC vidējais degvielas patēriņš

4.7 (l/100km)

NEDC CO2 emisija

124 (g/km)

Garums

4750 (mm)

Platums

1860 (mm)

Augstums

1410 (mm)

Riteņu garenbāze

2790 (mm)

Pašmasa (ar šoferi)

1687-1871 (kg)

Kravnesība

444 (kg)

Masa piekabei, kas nav aprīkota ar
bremžu sistēmu

750 (kg)

Masa piekabei aprīkotai ar
bremzēm

1800 (kg)

Degvielas tvertne

55 (l)

Min. Ietilpība

487 (l)

Max ietilpība

1537 (l)

* 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

