Peugeot 3008
Allure 1.6 THP 150 л.с.
Date tehnice
Tip caroserie
Tracțiune
Transmisie
Tip motor
Clindree, cm3
Putere motor (cp(kw)/rpm
Cuplu rotativ (Nm/rpm)

SUV
Față
Automat, cu 6 trepte
Benzin 4 cilindri, Euro 5
1598cm3
150/6000
240/ 1400

Volum rezervorului
Veteză maximă (km/h)
Accelerație la 100 km/h (s)
Consum oraș/traseu/mixt (l)
Volum portbagaj (l)
Masa proprie/utilă (kg)
Dimensiuni L/l/î (m)

53
206
8,9
9,8 / 5,3 / 7
520 / 1482
1425 / 1995
4447 / 1841 / 1620

Echipament standard
ABS - sistema de antiblocare a roților
ASR - sistem intelectual anti-alunecare
AFU - sistem de frânare de urgență
ESP - sistemul de control al stabilitații
Airbag frontal pentru sofer + pasager cu posibilitatea decuplarii airbag pasager
Pornirea automata a semnalizatorului alerta la frânarea de urgență
Airbag-uri laterale pentru șofer și pasagerul din față
Airbag-uri cortina pentru pasagerii din față și spate
Protecție motor
Lacat centralizat + telecomanda PLIP
Imobilizator
Frînă de mînă electrică
Volan multi funcțional din piele premium cu elemente cromate
Sistem de monotorizare a presiunii în pneuri
Încălzirea părții de jos a parbrizului (electric)
Oglinda retrovizoare din interior, electrocromica

Faruri frontale Full LED cu lumina de zi LED și LED faruri de ceață cu funcție de
cotire "Corner light"

Display touch 8 ", radio, 6 difuzoare USB / AUX, Bluetooth, Mirror Link
Geamurile din față si spate acționate electric
Oglinzi retrovizoare cu reglaj electric și încălzite
Scaune față încălzite
Sistem ISOFIX pentru prinderea scaunelor pentru copii
Scaunele din față reglabile pe inalțime, scaunul șoferului cu suport lombar
si reglaj electric cu memorie
Aer condiționat automat bizonal
Cotiera centrala față și tetiere spate
Bare de pavilion argintii
Geamurile partea din spate cu ten fumuriu
Faruri spate LED "Claw Effect"
Sistem de acces si pornire motor fără cheie Keyless Access
Decorarea salonului: textil de culoare neagră și sur PIEDIMONTE cu
elemente din piele neagră
Senzorii de parcare din față și spate+ cameră de vedere 180 grade
Pachet "Vizibilitate": Senzor de lumină si ploaie
Grip Control - asigura o tracțiune optimă a anvelopelor cu suprafața
drumului,pentru condusul pe diferite tipuri de teren, 5 regimuri) + anvelope
"Mud and snow" + jante din aliaj R18" Los Angeles + HADC
Conceptul de organizare a spațiului în jurul șoferului Peugeot i-Cockpit® cluster digital al panoului de instrumente 12.3 "cu posibilitatea de a regla
setarile individual, ce este poziționat deasupra volanului de tip sport , și
display touch 8" înclinat în partea șoferului

23 900 €

Prețul automobilului fără opțiuni
Pachete opționale
Acoperișul automobilului de culoare neagra
Vopsea metalizata
Senzori parcare față și spate, pachet "Park Assist" + cameră fata si spate cu
vedere 360°
Pachet "Siguranță": Sistemul de recunoaștere a semnelor rutiere, menținerea
benzii în trafic "Lane Keeping Assist", faza lungă adaptivă "High Beam Assist",
sistemul de depistare a oboselii șoferului, sistema de avertizare «unghiuri moarte»

360 €
440 €
440 €

440 €
Ușa portbagaj cu acționare electrică și senzor de deschidere sub bara de protecție
din spate

480 €

26 060 €

Prețul automobilului expus

23 700 €

PRET SPECIAL
Informație adăugatoare:
Importator: "GBS" SRL (importator oficial PEUGEOT în Moldova)
Garanție: 2 ani fără limită de parcurs, 12 ani anticorozie, 3 ani pentru vopsea

