Peugeot Partner L1 2.4t Business BlueHDi 100
€6
Komplektācija: Business
Jauda: 73 kW/hj
Dzinējs: BlueHDi 100
Transmisija: Manuālā
Dzinēja (degvielas) tips: Dīzelis
peugeot.amserv.lv

Jūsu automašīna
Partner L1 2.4t Business BlueHDi 100 €6

16 900 €

Bezatslēgas atvēršanas un iedarbināšanas sistēma (Keyless Open&Go). Visibility pack: Automātiskās gaismas un lietus
sensors, vadības slēdži uz stūres. Vadītāja un pasažiera priekšējie drošības spilveni.

480 € (Iekļauts cenā)

Elektroniski nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi

165 € (Iekļauts cenā)

Apsildāmi priekšējie sēdekļi

225 € (Iekļauts cenā)

Automātiskais gaisa kondicionētājs. Automātiskās gaismas un lietus sensors + priekšējie miglas lukturi ar pagrieziena
gaismas funkciju.

300 € (Iekļauts cenā)

NAC B2: Satelīta navigācijas sistēma, ar 8" krāsainu skārienekrānu, Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth brīvroku
sistēma

450 € (Iekļauts cenā)

Look pack: Aizmugures bamperis, durvju rokturi, sānu līstes (moldingi) un spoguļu korpusi virsbūves krāsā, pilna izmēra
disku uzlikas (nav pieejams ar GA03)

210 € (Iekļauts cenā)

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

210 € (Iekļauts cenā)

PVC paklājs kravas nodalījumā

90 € (Iekļauts cenā)

Smilšukrāsa Nautile

375 € (Iekļauts cenā)

16’’ lietie diski TARANAKI, riepas 205/60 R16

450 € (Iekļauts cenā)

Tumša tekstila salona apdare Curitiba

(Iekļauts cenā)

Automašīnas cena
Finansējums no

Aprīkojums

peugeot.amserv.lv

16 900 €

21 655 €

162 € mēnesis*

Drošība
Priekšējie un aizmugurējie
parkošanās sensori, dinamiskā
atpakaļskata kamera DSV (ekrāns
atpakaļskata spogulī). Nav pieejams
Elektroniskā stāvbremze

ar: PB02, PB04.

Netiešā riepu spiediena
uzraudzības sistēma

Vadītāja drošības spilvens

Centrālā atslēga ar tālvadību,
automātiski noslēdzas brauciena
laikā (sākot ar 10km/ h).
1 tālvadības atslēga (ar 3 pogām)

ESP stabilitātes kontrole + ASR

un 1 vienkārša atslēga.

vilces kontrole

Audio un komunikācija
RCC A2: Radio ar 8" krāsainu
skārienekrānu, Apple CarPlay,
Android Auto, USB, Bluetooth
brīvroku sistēma
Eksterju00f6u00f6r
Priekšējie miglas lukturi ar

Asimetriskas veramās aizmugures

pagrieziena funkciju

paneļdurvis (bez logiem)

Bīdāmās durvis labajā pusē
Interju00f6u00f6r
Vadītāja sēdeklis ir regulējams 6
veidos, vadītāja sēdekļa atzveltnes
jostas vietas daļas regulēšana,
priekšējais elkoņbalsts (priekšējais
elkoņbalsts nav pieejami ar: 1+2
priekšējiem sēdekļiem)

Kabīnes grīdas paklājs

Pasažieru sēdeklis nav regulējams
(Viendaļīgs pasažiera sēdeklis).

Starpsiena

Cits aprīkojums
Riepas remonta komplekts (nav
pieejams: rezerves ritenis).
Riepas un diski
16" diski ar mazajām disku uzlikām,
riepas 205/60R16 (nav pieejams
2.0t versijām!), 15" diski ar
mazajām disku uzlikām, riepas
195/65R15 (standarta aprīkojums
2.0t versijai)
Komforts
Kruīza kontrole ar ātruma
ierobežotāju

Augšējais plaukts

Visibility pack: Automātiskās
gaismas un lietus sensors, vadības
slēdži uz stūres. Priekšējie miglas
lukturi ar pagrieziena gaismas

Manuāli vadāms gaisa

funkciju.

kondicionētājs
Elektroniski regulējami un apsildāmi
sānu spoguļi, ar vienu pieskārienu
elektroniski regulējami priekšējie

Stūres pastiprinātājs (elektrības)
"Follow-me Home" lukturi

peugeot.amserv.lv

logi

Aksesuāri
Transportēšanas risinājumi

Aksesuāri
Aizsardzība

Aksesuāri
Papildu garantija

Tehniskie
dati

peugeot.amserv.lv

Motora tilpums

1560 (cm³)

Jauda

73 (kW/ZS)

Griezes moments

254 (Nm)

Paātrinājums

13.9 (0-100 km/h s)

Maksimālais ātrums

165 (km/h)

Emisijas standartiem

Euro 6

WLTP vidējais degvielas patēriņš

5,4 - 6,1 (l/100km)

WLTP CO2 emisija

141 - 160 (g/km)

NEDC degvielas patēriņš pilsētā

4.6 (l/100km)

NEDC degvielas patēriņš uz
šosejas

4 (l/100km)

NEDC vidējais degvielas patēriņš

4.2 (l/100km)

NEDC CO2 emisija

119 (g/km)

Garums

4403 (mm)

Platums

1848 (mm)

Augstums

1880 (mm)

Riteņu garenbāze

2785 (mm)

Pašmasa

1512-1514 (kg)

Maksimālā masa

2340-2370 (kg)

Masa piekabei, kas nav aprīkota ar
bremžu sistēmu

690 (kg)

Masa piekabei aprīkotai ar
bremzēm

1000 (kg)

Degvielas tvertne

50 (l)

Max ietilpība

3.3 (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

