Peugeot 5008 Active PureTech 130 AT8

Komplektācija: Active
Jauda: 96 kW/hj
Dzinējs: PureTech 130 AT8
Transmisija: Automātiskā
Dzinēja (degvielas) tips: Benzīns
peugeot.amserv.lv

Jūsu automašīna
5008 Active PureTech 130 AT8

26 700 €

2 papildu nolokāmi sēdekļi 3. rindā

790 € (Iekļauts cenā)

ACTIVE PLUS pakete

1 320 € (Iekļauts cenā)

Balts Nacré

835 € (Iekļauts cenā)

Automašīnas cena
Finansējums no

Aprīkojums

peugeot.amserv.lv

26 700 €

28 945 €

256 € mēnesis*

Drošība
Elektroniskā stāvbremze + Hill
Assist

Riepu spiediena sensori

6 drošības spilveni: priekšējie
drošības spilveni vadītājam un
pasažierim, priekšējie sānu
drošības spilveni, drošības aizkari
vadītājam un pasažierim.

Centrālā atslēga ar tālvadību,

Atslēdzams priekšējā pasažiera

automātiski noslēdzas brauciena

drošības spilvens

laikā (sākot ar 10km/ h)
ABS bremzes, ārkārtas
bremzēšanas pastiprinātājs un

ESP stabilitātes kontrole + ASR

elektroniskā bremzēšanas spēka

vilces kontrole

sadales sistēma

Kruīza kontrole ar ātruma
ierobežotāju, ātruma ierobežojuma
informācija un viedā ātruma
pielāgošanas sistēma (SLI/ISA),
1. līmeņa brīdinājuma sistēma par
vadītāja uzmanību (DAA1),
brīdinājums par līnijas šķērsošanu
(LDW), VISIBILITY
(REDZAMĪBAS), automātiskie
priekšējie lukturi, automātiskie logu
tīrītāji, elektrohromatiskais
atpakaļskata spogulis,
automātiskais pavadošais
apgaismojums

Aizmugurējie parkošanās sensori

Audio un komunikācija
RCC A1: radio, 6 skaļruņi, MP3,
Bluetooth, USB, 8” skārienekrāns,
daudzfunkcionālā stūre
Eksterju00f6u00f6r
Metāla jumta reliņi

Melnas matētas riteņu arku uzlikas.

LED dienas gaismas lukturi + LED

Halogēna lukturi + Priekšējie miglas

aizmugurējie lukturi

lukturi

Interju00f6u00f6r
Informācijas panelis mēraparātu
panelī (12,3'')

3 x 12V plugs

ISOFIX stiprinājumi uz aizmugures

Augstumā regulējami priekšējie

sēdekļiem (3 gab.)

sēdekļi

Riepas un diski
17” lietie diski: CHICAGO (pelēki),
riepas 215/65 R17 + riepas remonta
komplekts
Komforts
Divu zonu automātiskā klimata

Elektroniski vadāmi priekšējie un

kontroles iekārta

aizmugurējie logi
Elektroniski vadāmi un apsildāmi

Centrālā atslēga (ar 2 tālvadības

durvju spoguļi ar LED sānu

atslēgām)

indikatoriem

Aksesuāri
Komforts
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Aksesuāri
Transportēšanas risinājumi

Aksesuāri
Stils

Aksesuāri
Aizsardzība

Aksesuāri
Drošība

Aksesuāri
Multimediji

Aksesuāri
Papildu garantija

Tehniskie
dati

peugeot.amserv.lv

Motora tilpums

1199 (cm³)

Jauda

96 (kW/ZS)

Griezes moments

230/1750 (Nm)

Paātrinājums

10.4 (0-100 km/h s)

Emisijas standartiem

Euro 6.2

WLTP vidējais degvielas patēriņš

6.5 - 7.8 (l/100km)

WLTP CO2 emisija

146 - 175 (g/km)

Garums

4641 (mm)

Platums

1844 (mm)

Augstums

1651 (mm)

Riteņu garenbāze

2840 (mm)

Pašmasa

1467-1770 (kg)

Degvielas tvertne

53 (l)

Min. Ietilpība

952 (l)

Max ietilpība

2150 (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

