PEUGEOT 5008 ACTIVE 1,2PURETECH 130K MAN6 + VÝHŘEV +
KAMERA + REZERVA

> Technické údaje
Najeto:

0 km

Rok:

2019

Kategorie:

osobní a terénní

Typ:

SUV

Objem:

1199 cm3

Palivo:

benzin

Výkon:

96 kW

Barva:

Bílá Banquise

Počet dveří:

5

Počet míst k
sezení:

7

Převodovka:

manuální
převodovka

> Výbava
autorádio, AUX, bluetooth, hands free, Mirror Link, Mirror Screen , palubní počítač, USB 6x airbag, ABS, airbag
řidiče, aut. aktivace výstražných světlometů, aut. zabrzdění v kopci, brzdový asistent, centrál dálkový, centrální
zamykání, deaktivace airbagu spolujezdce, denní svícení, hlídání jízdního pruhu, isofix, parkovací asistent,
parkovací kamera, parkovací senzory zadní, protiprokluzový systém kol (ASR), senzor světel, senzor tlaku v
pneumatikách, sledování únavy řidiče, stabilizace podvozku (ESP) asistent rozjezdu do kopce (HSA), LED denní
svícení, otáčkoměr, zadní stěrač, záruka, zatmavená zadní skla el. okna, el. přední okna, senzor stěračů, tónovaná
skla 6 rychlostních stupňů, katalyzátor, plní 'EURO VI', pohon 4x2, start-stop systém, tempomat dělená zadní
sedadla, podélný posuv sedadel, vyhřívaná sedadla, výškově nastavitelná sedadla, výškově nastavitelné sedadlo
řidiče, výsuvné opěrky hlav pevná střecha, střešní nosič aut. klimatizace, dvouzónová klimatizace, klimatizace,
klimatizovaná přihrádka, kožený volant, multifunkční volant, nastavitelný volant, posilovač řízení, zásuvka na 12V
automaticky zatmavovací zrcátka, denní LED světla, el. zrcátka, litá kola, mlhovky, venkovní teploměr, vyhřívaná
zrcátka, zadní světla LED imobilizér

> Historie a poznámky
Servisní kniha, První majitel, Koupeno v CZ
Ve výrobě: dodání 12/2019! Výbava Active + ZATMAVENÁ SKLA ZADNÍCH OKEN (VD09) + VYHŘÍVÁNÍ
PŘEDNÍCH SEDADEL (WACM) + ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA VISIOPARK1 VČETNĚ ZADNÍCH PARKOVACÍCH
SENZORŮ (WY15) + DOJEZDOVÉ REZERVNÍ KOLO (ZHBD) + STŘEŠNÍ NOSIČE (KK02). Navíc k vozu
prodloužená záruka na 5 let / 60 000km. Cena platí při platbě v hotovosti i při financování úvěrem. Pro informaci
o tomto vozu, možnostech financování, výkupu Vašeho ojetého vozu kontaktujte naše prodejce. Pokud si
nevyberete ze skladových vozů, rádi Vám vytvoříme akční podmínky i na vůz do výroby. FAIR AUTOTOP, s.r.o., si
vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.

> Prodejce:

FAIR AUTOTOP s.r.o.
Adresa: Podhoří 371/7, Ústí nad Labem - Všebořice,
40010
Telefon: 475225586
Mobilní telefon: 773978244
E-mail: autosalon@autotop-ul.cz
Web: http://autotop-ul.cz

Cena: 602 500 Kč
> FOTOGALERIE MODELU

