Peugeot Partner L1 2.0t Pro PureTech 110
Komplektācija: Pro
Jauda: 81 kW/hj
Dzinējs: PureTech 110
Transmisija: Manuālā
Dzinēja (degvielas) tips: Benzīns
peugeot.amserv.lv

Jūsu automašīna
Partner L1 2.0t Pro PureTech 110

13 500 €

Kravas telpas aprīkojums: 12V barošanas ligzda un LED apgaismojums kravas nodalījumā, augšējā zonā 4 papildus
stiprinājumi (āķi) kravas nostiprināšanai.”

75.63 € (Iekļauts cenā)

PVC paklājs kravas nodalījumā

90.75 € (Iekļauts cenā)

1+2 priekšējie sēdekļi, starpsiena, lūka starpsienā, salokāms priekšējais pasažiera sēdeklis, mantu nodalījums zem sēdekļa,
galds vidējā sēdekļa atzveltnē + Elektroniskā stāvbremze

423.50 € (Iekļauts cenā)

Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju

151.25 € (Iekļauts cenā)

Apsildāmi priekšējie sēdekļi

287.38 € (Iekļauts cenā)

Priekšējais vējstikls ar apsildi (priekšējā vējstikla apakšējā daļa un vadītāja puse).

75.63 € (Iekļauts cenā)

Palīgsistēmas automašīnas novietošanai stāvvietā aizmugurējie sensori

196.63 € (Iekļauts cenā)

Bīdāmas durvis labajā pusē (standartā L2 versijā)

307.55 € (Iekļauts cenā)

Balts Banquise

(Iekļauts cenā)

Tumša tekstila salona apdare Curitiba

(Iekļauts cenā)

Automašīnas cena
Finansējums no

Tehniskie
dati

Motora tilpums

1199 (cm³)

Jauda

81 (kW/hj)

peugeot.amserv.lv

13 500 €

15 509 €

130 € mēnesis*

Griezes moments

205 (Nm)

Paātrinājums

12 (0-100 km/h s)

Maksimālais ātrums

173 (km/h)

Emisijas standartiem

Euro 6.2

WLTP vidējais degvielas patēriņš

6.9 (l/100km)

Elektrības patēriņš (EC/AC
kombinēts)

(Wh/km)

WLTP CO2 emisija

157 (g/km)

NEDC degvielas patēriņš pilsētā

6.5 (l/100km)

NEDC degvielas patēriņš uz
šosejas

5 (l/100km)

NEDC vidējais degvielas patēriņš

5.5 (l/100km)

NEDC CO2 emisija

126 (g/km)

Garums

4403 (mm)

Platums

1848 (mm)

Augstums

1880 (mm)

Riteņu garenbāze

2785 (mm)

Pašmasa

1376 (kg)

Pašmasa (ar šoferi)

1488 (kg)

Maksimālā masa

1960 (kg)

Masa piekabei, kas nav aprīkota ar
bremžu sistēmu

680 (kg)

Masa piekabei aprīkotai ar
bremzēm

1200 (kg)

Degvielas tvertne

50 (l)

Max ietilpība

3.3 (m³)

Tipa apstiprinājums ir apstiprināts

1/17/2019 (date)

Apstiprināts

e2*2007/46*0625*05 (WVTA)

* 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

