> Technické údaje
Najeto:

0 km

Rok:

2023

Kategorie:

osobní a terénní

Typ:

SUV

Objem:

1199 cm3

Palivo:

benzin

Výkon:

96 kW

Barva:

Modrá Vertigo

Počet dveří:

5

Počet míst k
sezení:

5

Převodovka:

manuální převodovka

> Výbava
Android Auto, Apple Car Play, bluetooth, Dotykové ovládání palubního počítače, hands free, Mirror Screen ,
navigační systém, palubní počítač, satelitní navigace, USB, 6x airbag, ABS, airbag řidiče, bezklíčové startování a
odemykání, centrál dálkový, centrální zamykání, deaktivace airbagu spolujezdce, hlídání jízdního pruhu, hlídání
mrtvého úhlu, isofix, nouzové brzdění (PEBS), parkovací kamera, parkovací senzory přední, parkovací senzory
zadní, protiprokluzový systém kol (ASR), senzor opotřebení brzdových destiček, senzor světel, senzor tlaku v
pneumatikách, sledování únavy řidiče, stabilizace podvozku (ESP), automatické přepínání dálkových světel,
bezklíčové odemykání, bezklíčové startování, otáčkoměr, ukazatel rychlostního limitu (SLIF), zadní stěrač, záruka,
zatmavená zadní skla, el. okna, el. přední okna, senzor stěračů, tónovaná skla, 6 rychlostních stupňů, katalyzátor,
start-stop systém, tempomat, vyhřívaná sedadla, výškově nastavitelná sedadla, výškově nastavitelné sedadlo
řidiče, výsuvné opěrky hlav, pevná střecha, aut. klimatizace, dvouzónová klimatizace, klimatizovaná přihrádka,
kožený volant, multifunkční volant, nastavitelný volant, posilovač řízení, zásuvka na 12V, denní LED světla, el.
sklopná zrcátka, el. zrcátka, přední světla LED, venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka, zadní světla LED,
imobilizér

> Historie a poznámky
Servisní kniha
K vozu je značková záruka Optiway garance na 5 let nebo 60.000 km. Výbava: - elektrická parkovací brzda. Advanced Grip Control. Foto je ilustrativní - barva je Modrá VERTIGO. VIN: VF3MRHNSMNS101941 ! UVEDENÁ
CENA PLATÍ DO 31.1. !

> Prodejce:

JONAL s.r.o.
Adresa: Purkyňova 13, Hodonín, 69501

Telefon: 736484381, 736484380, 731558421
Mobilní telefon: 736484381, 736484380,
731558421
E-mail: prodej@jonal.cz
Web: https://dealer.peugeot.cz/jonal/

Cena: 749 000 Kč

> FOTOGALERIE MODELU

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.

