PEUGEOT 308 HATCHBACK E-THP S&S GTI BY PEUGEOT
SPORT
87 990 PLN netto
108 228 PLN brutto

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

DANE POJAZDU
Marka : Peugeot
Wersja : e-THP S&S GTi by Peugeot Sport
Silnik :1.6 272 KM
Rok produkcji : 2016
Liczba drzwi : 5
Kolor : inny
Gwarancja : PEUGEOT Używany Gwarantowany
Premium

Model : 308
Nadwozie : hatchback
Paliwo : benzyna
Przebieg : 3 481 km
Liczba miejsc : 5
VIN : VF3L35GNHGS031774

WYPOSAŻENIE
poduszek: 6 szt., elektryczne szyby przednie, elektryczne szyby tylne, klimatyzacja: automatyczna, radio
niefabryczne z CD i MP3, gniazdo USB, wyjście aux

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:

System Hi-Fi Denon (9 głośników, 4 przód + 4 tył + subwoofer w bagażniku), Kamera ułatwiająca
parkowanie z tyłu, Nawigacja satelitarna z mapą Europy, dysk twardy JukeBox 7GB, dodatkowe gniazdo
USB z kamerą, pakiet (Kamera ułatwiająca parkowanie z tyłu, Nawigacja satelitarna z mapą Europy, dysk
twardy JukeBox 7GB, dodatkowe gniazdo USB), System bezkluczykowego dostępu do auta (ADML),
uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku START (2 piloty, Gniazdo 220V, System bezkluczykowego
dostępu do auta (ADML), uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku START), Oświet wnę: 1 lampka
głowna + 2 lampki do czytania + 1 lampa z tyłu , oświetlenie bagażnika, Elektryczne podnoszenie szyb,
przód i tył, Elektryczna blokada otwarcia drzwi tylnych i szyb, Fotel kierowcy z mech. regulacją
wysokości, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył (sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia),
Gniazdo 12V, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotel kierowcy z regulacją podparcia
lędźwiowego, Kierownica skórzana, 3-ramienna, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Gniazda
AUX i USB, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Fotele sportowe - przód, Klamki
wewnętrzne satynowe, Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist, Kieszenie w oparciach
foteli przednich, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch
płaszczyznach, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lakier uni, Klimatyzacja
automatyczna, dwustrefowa, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Lampki do czytania w konsoli
sufitowej z przodu, Koło zapasowe dojazdowe, Komputer pokładowy, Lusterko wsteczne przyciemniające
się automatycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże, Nawigacja
satelitarna z mapą Europy, dysk twardy JukeBox 7GB, dodatkowe gniazdo USB, ABS, Nawigacja
satelitarna z mapą Europy, Multimedialny Ekran Dotykowy z LCD 9,7-cala, MP3, USB, AUX, Bluetooth,
sterowany z kierownicy, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i
boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aluminiowe nakładki na pedały, Automatyczne
włączanie świateł (czujnik zmierzchu), Chromowane listwy podokienne, AFU - system wspomagania
hamowania, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Automatyczne włączanie świateł w przypadku nagłego
hamowania, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujniki odległości przy parkowaniu przód i tył, Czujnik ciśnienia w oponach, Zwiększenie reaktywności pedału przyspieszenia, Światła
przeciwmgielne, Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Zwiększenie reaktywności wspomagania kierownicy,
Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Wzmocnienie sportowego brzmienia silnika, Zmiana
podświetlenia tablicy zegarów (z białego na czerwony), Wycieraczka + ogrzewanie tylnej szyby, Uchwyty
ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Zamek centralny z pilotem, Uchwyty ISOFIX do
mocowania fotelika dziecięcego, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Tylna
kanapa składana, dzielona 2/3 - 1/3, Tylny podłokietnik ze schowkiem, Wskaźnik zmiany biegów, Szyby
barwione, Tapicerka z alcantary i skóry ekologicznej TEP, Tempomat z organicznikiem prędkości, Szyby
tylne przyciemniane, Uchwyty na kubki w konsoli środkowej, System domykania szyb podczas zamykania
samochodu, Szyba przednia akustyczna, Wspomaganie układu kierowniczego, Sygnalizacja niezapiętych
pasów bezpieczeństwa - przód i tył, System bezkluczykowego dostępu do auta (ADML), uruchamianie
pojazdu za pomocą przycisku START, Sterowanie radiem z kierownicy, System tylnego oświetlenia z
funkcją ostrzegania i nagłym hamowaniu, Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany,
podświetlany, klimatyzowany, Podłokietniki w drzwiach pokryte skórą ekologiczną TEP, Rozszerzenie
funkcjonalności komputera pokładowego o wyświetlanie dynamicznych parametrów jazdy, Pasy
bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe, REF - system rozdziału sił hamowania, Przedni podłokietnik
ze schowkiem, Radio CD/MP3 z funkcją Streaming Audio i kolor. dotykowym ekranem LCD 9,7 cala
(wyświetlacz 7 cali), Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Oświetlenie bagażnika,
Reflektory przednie Full LED (światła do jazdy dziennej, pozycyjne i drogowe)+ automat regul. położ.,
Podłokietnik przedni pokryty tapicerką TEP, Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i
ogranicznikami napięcia
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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