Peugeot Expert L3 Active BlueHDi 120
Komplektācija: Active
Jauda: 90 kW/hj
Dzinējs: BlueHDi 120
Transmisija: Manuālā
Dzinēja (degvielas) tips: Dīzelis
peugeot.amserv.lv

Jūsu automašīna
Expert L3 Active BlueHDi 120

22 227 €

RCC A2: Radio ar 7” krāsu skārienekrānu, Apple CarPlay, Android Auto, radio vadības slēdžiem uz stūres, bluetooth, USB,
audio jack.

332.75 € (Iekļauts cenā)

1+2 priekšējie sēdekļi + MODUWORK, vadītāja sēdekļa augstuma un vadītāja sēdekļa jostasvietas atbalsta regulēšanas
iespēja, vadītāja sēdekļa elkoņbalsts, mantu glabāšanas nodalījums zem pasažieru sēdekļa, galds vidējā sēdekļa atzveltnē,
lūka starpsienā (tikai kopā ar OVFX)

383.17 € (Iekļauts cenā)

Starpsiena ar logu (izolēta)

201.67 € (Iekļauts cenā)

16'’ pilnizmēra disku uzlikām

50.42 € (Iekļauts cenā)

Palīgsistēmas automašīnas novietošanai stāvvietā aizmugurējie sensori

302.50 € (Iekļauts cenā)

Balts Banquise

(Iekļauts cenā)

Automašīnas cena
Finansējums no

Aprīkojums
Drošība
Automātisko gaismu un logu tīrītāju

Vadītāja un pasažiera priekšējie

funkcija

drošības spilveni

Elektroniskā stabilitātes kontrole
(ESP), vilces kontrole (ASR), Hill
Assist palīgsistēma kustības
uzsākšanai slīpumā
Audio un komunikācija
RD6: Radio, Bluetooth, USB,
melnbaltais ekrāns
Ārpuse
Durvju rokturi un sānu spoguļu
korpusi melnā krāsā

Melni buferi priekšā un aizmugurē

Melns sānu aizsargs

Instalācija vilkšanas āķim
Aizmugures paneļa durvis ar

Dienasgaitas lukturi

peugeot.amserv.lv

180 grādu leņķa atvēršanas sistēma

22 227 €

25 071 €

213 € mēnesis*

Bīdāmās durvis labajā pusē
Salons
Slēgts augšējais cimdu nodalījums

Atvērts centrālais nodalījums

(dzesējams)

infopaneļa augšpusē
1+2 priekšējie sēdekļi, vadītāja

Plastmasas grīdas apdare kabīnē

elkoņbalsts

Starpsiena, bez logiem

Kravas daļa bez sānu logiem

Cits aprīkojums
Laminēts vējstikls ar skaņas

1 tālvadības atslēga (ar 3 pogām)

izolāciju

un 1 vienkārša atslēga

Riepas remonta komplekts (nav
pieejams: rezerves ritenis).
Riepas, diski
16 '' tērauda diski ar dekoratīvajām
uzlikām, riepas 215/65 R16
Komforts
Kruīza kontrole ar ātruma

Pasažieru salona papildu apsilde

ierobežotāju

Webasto (nav programmējams)

Manuāli vadāms gaisa

Viena pieskāriena elektroniski

kondicionētājs

vadāmi logi (priekšējie)
Elektroniski regulējami un apsildāmi
sānu spoguļi (nav saderīgs ar

Centrālā atslēga ar tālvadību

PD22, UB03, WV47)

Aksesuāri
Komforts
Vēja aizsargi priekšējo durvju
Vēja aizsargi

logiem

Transportēšanas risinājumi
Jumta bagāžnieks L3 *

Sakabes vadu komplekts 13 kan. *

Piekabes āķis *

Jumta bagāžnieks L2 *

Jumta bagāžnieks L1 virsbūvei *

13-7 adapter

swans neck towbar (koneskoauto)

Swans neck towbar (Brink)

Aizsardzība
Gumijas salona paklājiņi

Salona paklājiņi 1 rinda

Tekstila salona paklājiņš vienā
gabalā Traveller

kartera aizsardzība "Koneskoauto"

Papildu garantija
Pagarinātā garantija: 4 gadi vai 200

Pagarinātā garantija: 5 gadi vai 200

000km

000 km

Pagarinātā garantija: 5 gadi vai 150

Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 150

000 km

000km

Pagarinātā garantija: 3 gadi vai 150

Pagarinātā garantija: 3 gadi vai 200

000 km

000km

Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 100

Pagarinātā garantija: 4 gadi vai 150

000km

000 km

Pagarinātā garantija: 5 gadi vai 100

Pagarinātā garantija: 6 gadi vai 200
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000km

000km

Tehniskie
dati

Motora tilpums

1997 (cm³)

Jauda

90 (kW/hj)

Griezes moments

340/1750 (Nm)

Paātrinājums

13.1 (0-100 km/h s)

Maksimālais ātrums

170 (km/h)

Emisijas standartiem

Euro 6.2

Elektrības patēriņš (EC/AC
kombinēts)

(Wh/km)

WLTP vidējais degvielas patēriņš

7.4 (l/100km)

WLTP CO2 emisija

193 (g/km)

NEDC degvielas patēriņš pilsētā

6.4 (l/100km)

NEDC degvielas patēriņš uz
šosejas

5.2 (l/100km)

NEDC vidējais degvielas patēriņš

5.6 (l/100km)

NEDC CO2 emisija

148 (g/km)

Garums

5306 (mm)

Platums

1920 (mm)

Augstums

1940 (mm)

Riteņu garenbāze

3275 (mm)

Klīrenss

150 (mm)

Pašmasa

1760 (kg)

Pašmasa (ar šoferi)

1876 (kg)

Maksimālā masa

3100 (kg)

Kravnesība

(kg)

Masa piekabei, kas nav aprīkota ar
bremžu sistēmu

750 (kg)

Masa piekabei aprīkotai ar
bremzēm

2500 (kg)

Degvielas tvertne

69 (l)

Min. Ietilpība

(l)

Max ietilpība

6.6 (m³)

Max ietilpība

(l)

Max kravas telpas garums (mm)

2862 (mm)

Max kravas telpas platums (mm)

1628 (mm)

Max kravas telpas augstums (mm)

1397 (mm)

Tipa apstiprinājums ir apstiprināts

6/19/2019 (date)

Apstiprināts

e2*2007/46*0533*08 (WVTA)

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

peugeot.amserv.lv

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

