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PONUKA č. 318255

Peugeot 5008 NEW ALLURE PACK 1.5 BlueHDi 130k EAT8 (EURO

Platnosť do: 09.02.2022

Vyhotovil:



 matej.barabas@agel.sk

Meno/Firma :

Adresa :

Kontakt.osoba :

Technické parametre:
Motor:

Prevodovka:

Zdvihový objem motora (cm3):

Výkon motora:

Točivý moment (Nm pri ot/m):

Objem nádrže (l):

Kombinovaná spotreba (l/100km):

Objem batožinového priestoru:

Emisie CO2 (g/100km)
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diesel

1499

300/1.750

56

702 / 952

8-st. automatická

96 kW (130k)

4,1

155

Zápis v obchodnom registri : Okr.súd Trenčín, odd.Sro, vložka č: 23817/R

DIČ :
IČO: 45960470

2023153099

IČ DPH: SK2023153099

 Elektrické ovládanie predných/zadných okien + elektrické a
vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

 Bedrové nastavenie sedadla vodiča

 Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
 3 samostatné sedadlá v 2. rade

 Sklápateľné stolíky leteckého typu na zadnej strane
prednýchsedadiel

 Chladený odkladací priestor v konzole

 Predné, bočné a hlavové airbagy (u spolujazdca
vypínateľný)

 Extratónované  zadné okná

 Sedadlo spolujazdca sklopné do polohy stolíka

 Bezkľúčový prístup a štartovanie

 Elektricky sklápateľné spätné zrkadlá

 Elektrická parkovacia brzda

 Zadná parkovacia kamera + predné a zadné parkovacie
senzory

 Apple CarPlay + Android Auto

 Ambientné LED osvetlenie interiéru

 2 samostatné sedadlá v 3. rade, sklopné do podlahy a
vyberateľné

 Peugeot i-Cockpit s digitálnym zobrazovaním

 Dekor palubnej dosky v prevedení ´Brumeo´ látky

 18" zliatinové disky DETROIT (LOS ANGELES je objednaný
GripControl)

 Chrómový dekor na spodnej ochrannej lište dverí

 3x uchytenie ISOFIX v 2.rade sedadiel

 Predné stierače s "Magic Wash" čistiacim systémom

 Pochrómované 'piano' tlačidlá pre aktiváciu funkcií
dotykovej obrazovky

 Stredová konzola s velkým úložným priestorom a
výduchmi klimatizácie pre 2. rad sedadiel

 Peugeot Connect SOS & Assistance

 Rádio s digitálnym DAB Tunerom

 Pack Safety Plus

 10" dotykový displej + 3D Navigačný systém s doživotnou
aktualizáciou zadarmo

 Automatická dvojzónová klimatizácia s výduchmi pre
druhý radsedadiel

 Pozdĺžne strešné lyžiny

 Predné LED svetlomety s integrovaným LED denným
svietením

 Zadné Full LED svetlomety s motívom troch levích pazúrov
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    39 790.00

VLM0 - Sivá Platinium
48FQ - Kombin. COLYN čierna

       550.00

EUR

EUR

Farba laku a čalúnenia :

základná cena uvedenej verzie vozidla

Príplatková výbava konkrétneho vozidla (ak za 0 Eur, tak súčasťou sériovej výbavy)

AB13        300.00 EURAlarm (+ pre vybrané verzie aj bezpečnostné skrutky kolies +nástavec)

MO02        450.00 EURMotorizované otváranie batožinového priestoru

TJ01         1 5.00 EURVýstražný trojuholník

UF02        400.00 EURGrip control

WABA        200.00 EURVyhrievané predné sedadlá

ZVBQ        500.00 EURPack Drive Assist Plus

Príslušenstvo:

.....          0.00 EURzáruka 2 roky

Akciová zľava:     -5 064.60individuálna zľava

    42 205.00Cenníková cena vrátane príplatkovej výbavy a príslušenstva

EURPonúkaná cena vrátane príplatkovej výbavy s DPH

EURPonúkaná cena vrátane príplatkovej výbavy bez DPH

    37 140.40

    30 950.33

EUR

EUR

Dodanie marec 2022.

Okrem predaja vozidla Vám naša spoločnosť vie zabezpečiť aj nasledujúce služby:

˘ Vykúpenie Vášho jazdeného vozidla (akúkoľvek značku)

˘ Financovanie formou leasingu alebo úveru 

˘ Bezkonkurenčné sadzby havarijného poistenia

˘ Prihlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte

˘ Predĺženie záruky až na 8 rokov a do 200.000km

˘ Záručný a pozáručný servis vozidla

˘ Množstvo ďalších výhod pri údržbe a servise Vášho vozidla (bezplatné zapožičanie náhradného vozidla pri poistnej
udalosti, kompletné umytie a vyčistenie vozidla po servise, bezplatný odvoz-dovoz, atď.)

Ceny, disponibilita a špecifikácia vozidla sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Disponibilita bude potvrdená v deň objednávky.

Gumený koberec
POVINNA VÝBAVA
záruka 2 roky

0.00
0.00
0.00

Možnosť doobjednania príslušenstva:

Peugeot OPTIWAY - využite možnosť predĺženej záruky až na 8 rokov alebo servisnej zmluvy.

EUR
EUR
EUR

Táto ponuka nového vozidla bola vystavená autorizovaným predajcom nových vozidiel značky Peugeot pre
hore uvedeného odberateľa, ktorý je potenciálny záujemca o zakúpenie nového vozidla značky Peugeot pre
svoju vlastnú potrebu.


