Peugeot 5008 Active BlueHDi 130 AT8
Komplektācija:
Jauda: 96 kW/hj
Dzinējs: BlueHDi 130 AT8
Transmisija: Automātiskā
Dzinēja (degvielas) tips: Dīzelis
peugeot.amserv.lv

Jūsu automašīna
5008 Active BlueHDi 130 AT8

27 900 €

Mehāniski regulējami priekšējie sēdekļi ar apsildi, augstuma regulēšana abiem sēdekļiem

242 € (Iekļauts cenā)

Tumši tonēti aizmugures stikli

201.67 € (Iekļauts cenā)

Keyless piekļuves un iedarbināšanas sistēma

302.50 € (Iekļauts cenā)

DRIVE ASSIST (BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMU) aprīkojuma pakete: Aktīvā kruīza kontrole ACC Stop (tikai AT), Active
Safety Brake ar video kameru un radaru, priekšējā sadursmes brīdinājuma sistēma FCW

594.92 € (Iekļauts cenā)

Palīgsistēma automašīnas novietošanai stāvvietā atpakaļgaitā + Visiopark 1 aizmugures 180° atpakaļskata kamera, ietver
radio RCC A2 (WLU7)

594.92 € (Iekļauts cenā)

2 papildu nolokāmi sēdekļi 3. rindā

877.25 € (Iekļauts cenā)

Balts Nacré

932.70 € (Iekļauts cenā)

Automašīnas cena
Finansējums no

Tehniskie
dati

Motora tilpums

1499 (cm³)

peugeot.amserv.lv

27 900 €

30 646 €

268 € mēnesis*

Jauda

96 (kW/hj)

Griezes moments

300/1750 (Nm)

Paātrinājums

11.8 (0-100 km/h s)

Maksimālais ātrums

190 (km/h)

Emisijas standartiem

Euro 6.2

WLTP vidējais degvielas patēriņš

5.3 (l/100km)

Elektrības patēriņš (EC/AC
kombinēts)

(Wh/km)

WLTP CO2 emisija

138 (g/km)

NEDC degvielas patēriņš pilsētā

4.1 (l/100km)

NEDC degvielas patēriņš uz
šosejas

3.6 (l/100km)

NEDC vidējais degvielas patēriņš

3.8 (l/100km)

NEDC CO2 emisija

100 (g/km)

Garums

4641 (mm)

Platums

1844 (mm)

Augstums

1651 (mm)

Riteņu garenbāze

2840 (mm)

Pašmasa

1505 (kg)

Pašmasa (ar šoferi)

1621 (kg)

Maksimālā masa

2200 (kg)

Masa piekabei, kas nav aprīkota ar
bremžu sistēmu

750 (kg)

Masa piekabei aprīkotai ar
bremzēm

1200 (kg)

Degvielas tvertne

53 (l)

Min. Ietilpība

952 (l)

Max ietilpība

2150 (l)

Tipa apstiprinājums ir apstiprināts

9/25/2019 (date)

Apstiprināts

e2*2007/46*0534*12 (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

