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PEUGEOT Partner Tepee LIKE
Прайс-Лист

LIKE

HDi 75 МКПП ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ 417 300 грн.

БЕЗПЕКА

●

●

●

●

●

Передні активні підголівники ●

Задні підголівники, що регулюються ●

Третій задній стоп-сигнал ●

Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира ●

Імобілайзер ●

Центральний замок  + пульт PLIP ●

Захист двигуна FX01 ●

Комфорт

Регулювання керма по вильоту та за висотою ●

Кондиціонер RE01 ●

Пакет курця ( попільничка + прикурювач) AD01 ●

Електричні склопідйомники передніх дверей ●

WD36 ●

Двері

Праві зсувні бокові двері ●

Ліві зсувні бокові двері PC19 ●

Засклені відкидні задні двері Hayon PB02 ●

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Стандартне оздоблення керма ●

Задній ряд сидінь, що складаються у співвідношеннях 1/3 - 2/3 AL04 ●

Оздоблення сидінь тканиною Gris 9WFZ ●

МУЛЬТИМЕДІА

Радіопідготовка (антена+електропроводка) WLKP /RC01 ●

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Сталеві колісні диски R15 Atacama ( 205/65 R15) OL06 ●

Запасное колесо ●

Передній та задній бампер і бокові молдинги чорного кольору ●

Фарба емаль (БІЛА WPP0) ●

● -  базове обладнання автомобіля

МКПП - механічна коробка перемикання передач

На автомобілі діє гарантія 2 роки без обмеження пробігу
Додаткова інформація на www.peugeot.ua

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

Автоматична активація аварійної сигналізації при екстренному гальмуванні

EBD - електронна система розподілу гальмівних зусиль

ABS - антиблокувальна система гальм 
AFU - система допомоги при екстренному гальмуванні

Гідроелектропідсилювач керма зі змінною потужністю

Пакет "PLUS LIGHT": Склопідйомник зі сторони водія, секвентальний + Склопідйомник зі сторони пасажира, 
несеквентальний + Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ, на одиницю товару за акційним курсом ТОВ «Пежо Сітроен Україна»  (далі «Продавець»). Спеціальні ціни дійсні з 19.05.2016 по 
31.05.2016 на обмежену кількість автомобілів 2016 року виробництва, що знаходяться в період дії спеціальної акції в Україні.

3. Станом на 19.05.2016 комерційний курс Продавця 25 грн./дол. США. 
4. Продавець залишає за собою право на корегування цін без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою. Даний прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути 
використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна"

2. У разі замовлення автомобіля, що знаходиться в процесі виробництва  або транспортування, ціна буде розрахована на основі комерційного курсу Продавця станом на дату замовлення. Вказані ціни є 
рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної вартості реалізації автомобіля на момент поставки в Україну.


