> Technické údaje
Najeto:

109 661 km

Rok:

04 / 2019

Kategorie:

osobní a terénní

Typ:

SUV

Objem:

1499 cm3

Palivo:

nafta

Výkon:

96 kW

Barva:

černá metalíza

Počet dveří:

5

Počet míst k
sezení:

5

Převodovka:

automatická převodovka

> Výbava
AUX, bluetooth, hands free, palubní počítač, paměťová karta, satelitní navigace, USB, 8x airbag, ABS, airbag
řidiče, aut. aktivace výstražných světlometů, centrál dálkový, centrální zamykání, deaktivace airbagu spolujezdce,
denní svícení, isofix, nouzové brzdění (PEBS), parkovací kamera, parkovací senzory přední, parkovací senzory
zadní, protiprokluzový systém kol (ASR), senzor světel, stabilizace podvozku (ESP), ambientní osvětlení interiéru,
Android Auto, Apple CarPlay, asistent rozjezdu do kopce (HSA), bezklíčové odemykání, digitální příjem rádia
(DAB), digitální přístrojový štít, elektronická ruční brzda, kožené čalounění, LED denní svícení, paměť nastavení
sedadla řidiče, přední pohon, řazení pádly pod volantem, ukazatel rychlostního limitu (SLIF), volba jízdního
režimu, zadní loketní opěrka, zadní stěrač, záruka, zatmavená zadní skla, el. okna, senzor stěračů, tónovaná skla,
8 rychlostních stupňů, plní 'EURO VI', pohon 4x2, start-stop systém, startování tlačítkem, tempomat, dělená zadní
sedadla, el. seřiditelná sedadla, podélný posuv sedadel, vyhřívaná sedadla, výškově nastavitelná sedadla, výsuvné
opěrky hlav, střešní nosič, aut. klimatizace, dvouzónová klimatizace, klimatizovaná přihrádka, multifunkční
volant, nastavitelný volant, posilovač řízení, potahy kůže, automaticky zatmavovací zrcátka, el. sklopná zrcátka,
el. víko zavazadlového prostoru, el. zrcátka, litá kola, mlhovky, tažné zařízení, venkovní teploměr, vyhřívaná
zrcátka, zadní světla LED, závěsné zařízení, imobilizér

> Historie a poznámky
Servisní kniha, První majitel, Koupeno v NL
PROGRAM CONFORT. Jsme autorizovaný prémiový dealer vozů Hyundai a Peugeot. Rádi vykoupíme nebo
přijmeme do komisního prodeje Vaše vozidlo. Nabízíme výhodné financování, sjednání kompletního pojištění či
prodloužení záruky k danému vozu. Možnost zakoupení autodoplňků a příslušenství.

> Prodejce:

LENNER MOTORS s.r.o.
Adresa: Pikovická 1818/15A, Praha, 14700
Telefon: +420 601308295
Mobilní telefon: +420 601308295
E-mail: silvie.marhanova@lennermotors.cz
Web: https://dealer.peugeot.cz/lennermotors/

Cena: 549 900 Kč

> FOTOGALERIE MODELU

PROGRAM CONFORT
CONFORT - Vozidla v programu CONFORT jsou maximálně 8 let stará a mají najeto do 180 000 km.
Zákaznické výhody:
Záruka Peugeot na 12 měsíců zdarma s možností prodloužení až na 24 měsíců
Asistenční služba Peugeot k dispozici 24 hodin denně
Okamžitá testovací jízda
Zvýhodněné financování a pojištění

Tato část internetových stránek Peugeot slouží zejména autorizovaným prodejcům Peugeot v České
republice k prezentaci vozů značky Peugeot určených k prodeji. Zřizovatel těchto internetových stránek
nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů uvedených v této části internetových
stránek. Odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů týkajících se daného vozidla uvedeného v
této části internetových stránek nese výhradně prodejce, jež je uveden v detailní specifikaci vozu
zvoleného uživatelem k prohlédnutí.

