PEUGEOT 208 HATCHBACK PURETECH ALLURE
31 500 PLN netto
38 745 PLN brutto

DANE KONTAKTOWE
Wojciech, Wiechnik, Tel.: 880 720 049, RiA, 39-410, Grębów, ul. Jamnica 160

DANE POJAZDU
Marka : Peugeot
Wersja : PureTech Allure
Silnik :1.2 82 KM
Rok produkcji : 2016
Liczba drzwi : 5
Kolor : niebieski
Gwarancja : PEUGEOT Używany Gwarantowany
Premium

Model : 208
Nadwozie : hatchback
Paliwo : benzyna
Przebieg : 51 728 km
Liczba miejsc : 5
VIN : VF3CCHMZ6GT090657

WYPOSAŻENIE
ABS, BAS/AFU - system wspomagania nagłego hamowania, automatyczne światła, blokada drzwi podczas
jazdy, czujniki deszczu, czujniki parkowania - tył, poduszek: 6 szt., stabilizacja toru jazdy (ESP), uchwyt
ISOFIX, światła przeciwmgielne, dzielona tylna kanapa, elektrochromatyczne lusterko wsteczne,
elektryczne szyby przednie, kierownica wielofunkcyjna, klimatyzacja: automatyczna, podgrzewana tylna
szyba, podgrzewane lusterka boczne, radio niefabryczne, regulacja wysokości fotela, regulowana
kierownica, tempomat, tempomat aktywny, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, bluetooth,
centralny zamek, gniazdo USB, immobiliser, komputer pokładowy, przyciemniane szyby, wyjście aux,
zestaw głośnomówiący, światła LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

serwisowany w ASO

OPIS POJAZDU
JEŻELI SZUKASZ INNEJ KONFIGURACJI KOLORYSTYCZNEJ BĄDŹ WYPOSAŻENIOWEJ - KONIECZNIE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - DUŻY WYBÓR AUT W TEJ KLASIE.
ODKUPUJEMY SAMOCHODY WSZYSTKICH MAREK NIE TYLKO W ROZLICZENIU.
Wyposażenie eksponowanego pojazdu:

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Lakier metalik,
Podłokietnik przedni + chromowane wykończenie dźwigni zmiany biegów i uchwyty na napoje, Światła
przeciwmgielne, Adaptacyjny system tylnego oświetlenia (aut.zapalanie św.awaryjnych, ostrzeganie o
nagłym hamowaniu), Światła mijania soczewkowe, Światła LED do jazdy dziennej, Zderzak przedni z
wlotem powietrza w stylu EQUALIZER w kolorze szarym satynowym + chrom. obramowanie, Zestaw
głośnomówiący Bluetooth z funkcją przesyłania muzyki Streaming Audio, Zabezpieczenie tylnych drzwi
przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny z pilotem, Wycieraczka szyby tylnej, Zagłówki przednie i
tylne z regulacją wysokości, Wyświetlacz kolorowy LCD 7-calowy, dotykowy, Uchwyty na kubki w konsoli
środkowej, Wspomaganie układu kierowniczego, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył,
Tylne oparcie składane, dzielone, Szyby barwione, Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane, Tapicerka
materiałowa, Szyba tylna ogrzewana, Tempomat z organicznikiem prędkości, Radio z MP3 + 6 głosników,
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył, Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany,
podświetlany, Sterowanie radiem z kierownicy, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie ambiente:
podświetlenie pod tablicą zegarów, konsoli środkowej oraz miejsca na nogi, Oświetlenie konsoli środkowej
diodowe (LED), Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami, ogranicznikami napięcia i regulacja
wysokości mocowania, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie kierowcy i pasażera,
Multimedialny Ekran Dotykowy z WiFi oraz Microscreen, Lusterko wsteczne przyciemniające się
automatycznie, Lusterka boczne chromowane, Lakier uni, Lusterka boczne ze zintegrowanymi
kierunkowskazami, regulowane elektrycznie i ogrzewane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia,
Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Kontrolki zapięcia pasów bezpieczeństwa dla
wszystkich miejsc z funkcją ostrzegania o odpięciu pasów, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa,
Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Klamki wewnętrzne chromowane, Kieszenie w
oparciach foteli przednich, Kierownica sportowa, skórzana, 3-ramienna z chromowanym wykończeniem,
Instalacja radiowa, Immobilizer, Gniazdo 12V, Gniazda AUX i USB, Funkcja oświetlenia follow me home,
Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Felgi aluminiowe 16 Titane Gris Hephais z ogumieniem
195/55, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne
podnoszenie szyb, przód (sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia po stronie kierowc), Czujnik
deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Chromowane łuki ozdobne nad bocznymi oknami, Czujnik
ciśnienia w oponach, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera,
kurtyny powietrzne, Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy, Chromowane listwy podokienne,
Automatyczne włączanie świateł
Pierwszy właściciel, Bezwypadkowy, Kupiony w ASO w Polsce, Pojazd regularnie serwisowany
Samochód sprzedawany w programie PEUGEOT Używany Gwarantowany PREMIUM:
Roczna Gwarancja Umowna
Certyfikat Jakości Pojazdu Dekra
Opieka Peugeot Assitance
Specjalna Oferta Ubezpieczeniowa
Specjalna Oferta Finansowania Zakupu
Wymiana w 30 Dni
Dowiedz się więcej na : http://www.UzywanyGwarantowany.pl
Gwarancja Peugeot Używany Gwarantowany wraz z Assistance ważna w całej Unii Europejskiej
Kupujący jest zwolniony z 2% podatku PCC w Urzędzie Skarbowym
Kredyt - decyzją w 1 godzinę

Leasing - formalności załatwione nawet w 1 dzień włącznie z rejestracją na miejscu
Ubezpieczenia - specjalne pakiety dealerskie

RiA Autoryzowany Dealer Peugeot
Punkt Sprzedaży Samochodów Używanych
ul. Puławska 557
02-844 Warszawa
Zapraszamy:
Pn - Pt 9.00 - 18.00
Sb 9.00 - 14.00
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w myśl art. 66, § 1. Kodeksu
Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub
nieaktualność ogłoszenia.

QR CODE DLA OGŁOSZENIA
W SERWISIE UZYWANYGWARANTOWANY.PL
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