Peugeot 3008 GT
BlueHDi 130 AT8
Soodushind

32 990 €

Pakkumine nr 059 (taotlusele märgi kindlasti pakkumise number)
Värv

Must (metallik)

Sisu

Tume alcantara sisu kombineeritud nahaga MISTRAL (pole saadaval hübriid versioonidele)

Tehnilised andmed

VIN kood
Keretüüp

NEDC CO2 heitkogused (g/km)

SUV

Käigukast

8-k. automaat

Kütuseliik

Diisel

Töömaht (cm³)
Võimsus (kW/hj)
Pöördemoment (Nm / RPM )

1499
96
300/1750

104

Pikkus (mm)

4447

Laius (mm)

1841

Kõrgus (mm)

1623

Teljevahe (mm)

2675

Kliirens (mm)

219

Sõiduvalmis auto mass (kg)

1504

Kiirendus (0-100 km/h s)

11.5

Tühimass koos juhiga (kg)

1566

Tippkiirus (km/h)

189

Täismass (kg)

2000

Heitmenorm

Euro 6.3

Piduriteta haagise mass (kg)

750

5.2

Piduritega haagise mass (kg)

1300

WLTP kütusekulu - keskmine
(l/100km)
WLTP CO2 heitkogused (g/km)
NEDC kütusekulu - linn (l/100km)

137

53

Kütusepaak (l)

4.4

Min kaubaruum (l)

591

3.7

Max kaubaruum (l)

1670

NEDC kütusekulu - maanteel
(l/100km)
NEDC kütusekulu - keskmine
(l/100km)

4

Tüübikinnitus kinnitatud (date)

/

Kinnitatud (WVTA)

e2*2007/46

NEDC kütusekulu - kombineeritud
(l/100km)

10/27/2020

*0534*16

Standardvarustus
Ohutus ja turvalisus
 Pidurite blokeerimisvastane süsteem (ABS)

automaatsed esituled, automaatsed
klaasipuhastid.

 Avariipidurdusabi süsteem (EBA)
 Elektrooniline pidurdusjõu kontroll (EBD)

Mugavus

 Veojõukontroll (ASR)

 Võtmevaba sissepääs ja käivitus

 Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP)

 Tagaklaasipuhastaja ja soojendus

 Parkimisandurid ees ja taga + VISIOPARK 1

 Pimenurga jälgimissüsteem, elektriliselt

tagumine 180 kraadi parkimiskaamera

kokkuklapitavad soojendusega küljepeeglid

(Active tasemel kaasneb raadio RCC A2)

integreeritud LED suunatuledega

 Kaugjuhitav kesklukustus, lukustub

 Esimesed ja tagumised elektriaknad

automaatselt sõidu ajal (alates 10km/h)

 Mehaaniliselt reguleeritavad esiistmed,

 6 turvapatja: esimesed turvapadjad juhile ja

mõlema istme kõrguse reguleerimine,

kõrvalistujale, külgmised turvapadjad ees,

juhiistme nimmetoe regulaator, kaasreisija

turvakardinad ees ja taga.

iste kokkuklapitav

 Kõrvalistuja väljalülitatav turvapadi
 Rehvirõhu monitooringu süsteem

Audio ja kommunikatsioon

 ISOFIX kinnitused tagaistmetel (2tk)

 NAC B3: 3D navigatsiooniseade

 Automaatne elektriline seisupidur + Hill

 DAB raadio

Assist kallakult startimise süsteem
 Drive Assist Pack (ainult

 Apple CarPlay, Android Auto
 6 kõlarit

manuaalkäigukastiga versioonidele):

 MP3, Bluetooth, USB

Adaptiivne püsikiiruse hoidja (ACC 30),

 häältuvastus

sõidurajal paiknemise assistent (LPA), Active

 10'' puutetundlik ekraan,

Safety Brake (AEBS3), automaatselt

 multifunktsionaalne rool

ümberlülituvad lähi/kaugtuled (HBA), juhi
tähelepanu jälgimissüsteem DAA3 (jälgib juhi

Eksterjöör

sõidustiili ja annab ohu korral

 Matt musta värvi rattakoopa laiendid

hoiatussignaali), aktiivne reajälgimissüsteem

 LED päevasõidutuled + LED tagatuled

(LKA), aktiivne pimenurga jälgimine (ABSD),

 Täis LED automaatsed projektor tüüpi esituled

liiklusmärkide tuvastuse süsteem (ETSR),

 Hõbedased katuseraamid

automaatsed esituled, automaatsed

 "Black diamond" katus

klaasipuhastid.
 Drive Assist Pack (ainult

Interjöör

automaatkäigukastiga versioonidele):

 Tumedaks toonitud tagumised klaasid

Adaptiivne püsikiiruse hoidja (ACC Stop&Go),

 GT Line / GT põrandamatid

sõidurajal paiknemise assistent (LPA), Active

 Pagasiruumikate

Safety Brake (AEBS3), automaatselt

 3 x 12V voolupesa

ümberlülituvad lähi/kaugtuled (HBA), juhi

 ALCANTARA viimistlusega armatuurlaua

tähelepanu jälgimissüsteem DAA3 (jälgib juhi

liistud ja uksepaneelide ülaosad (pole saadval

sõidustiili ja annab ohu korral

koos nahksisuga, nahksisu puhul kaasneb

hoiatussignaali), aktiivne reajälgimissüsteem

"Grey Oak" puitviimistlus).

(LKA), aktiivne pimenurga jälgimine (ABSD),
liiklusmärkide tuvastuse süsteem (ETSR),

 12,3'' kõrgresolutsiooniga digitaalne
näidikuteplokk

Muu varustus
 3,7 kW ühefaasiline laadija (saadaval ainult

Rehvid ja veljed
 18'' valuveljed: DETROIT (must), rehvid

hübriidmootoriga versioonidele).

225/55 R18 + rehviparanduskomplekt

Lisavarustus
Tume alcantara sisu kombineeritud nahaga MISTRAL (pole saadaval hübriid
versioonidele)
Võtmevaba sissepääs ja käivitus. Elektriliselt avanev tagaluuk jalaviibutusega.
Mehaaniliselt reguleeritavad soojendusega esiistmed, mõlema istme kõrguse reguleerimine, juhiistme nimmetoe
regulaator, kaasreisija iste kokkuklapitav
Juhtmevaba telefoni laadimine

Lisakaubad- ja teenused
Porikaitsmed (esimesed ja tagumised)
Registreerimine (ARK, ohutuskomplekt)
Pagasimatt

Garantii
Peugeot sõiduautodele ja tarbesõidukitele kehtib garantii 5 aastat ilma läbisõidupiiranguta vastavalt
(5-aastane garantii läbisõidupiiranguta koosneb tootjapoolsest lepingulisest garantiist ja Auto-Bon lisagarantiist).

Hooldusvälp
Iga 30 000 km järel või aastas korra vastavalt hooldusnäidikule.

Uus hind koos lisavarustusega 32 990 €.
Auto standardvarustuse nimekiri on teavitava iseloomuga ja tootja võib seda muuta ette teatamata.
Autole tellitud lisavarustus võib muuta või asendada auto standardvarustuse loetletud varustust.
Pakkumine on tehtud koostöös Viking Motorsiga. Sõiduki finantseerijaks on Coop Liising AS.

ESITA TAOTLUS

