BIPPER FURGON

CENNIK PEUGEOT BIPPER FURGON
Rok produkcji 2015

WAŻNY OD 02.01.2015s
WERSJA
500 L1

SILNIK

CENA NETTO

1,3 HDi 75 KM

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

45 400 zł

CENA NETTO

ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE

450 zł

RELINGI DACHOWE

450 zł

PAKIET “KOMFORT” - FOTEL KIEROWCY Z PODŁOKIETNIKAMI, REGULACJA WYSOKOŚCI FOTELA KIEROWCY, REGULACJA LĘDŹWIOWA, REGULACJA KIEROWNICY W DWÓCH PŁASZCZYNACH, ZAMYKANY
SCHOWEK

700 zł

DRZWI PRZESUWNE PRZESZKLONE PO STRONIE PRAWEJ

1350 zł

DRZWI TYLNE OTWIERANE NA BOKI PRZESZKLONE SZYBAMI STAŁYMI

400 zł

LAKIER METALIZOWANY

1150 zł

RADIOODTWARZACZ CD Z MP3

1400 zł

PAKIET „PLUS 1” – ZAMEK CENTRALNY + PILOT, SZYBY PRZEDNIE REGULOWANE ELEKTRYCZNIE,
LUSTERKA BOCZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE I PODGRZEWANE, ODDZIELNE ZAMYKANIE
KABINY/PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ, AUTOMATYCZNE RYGLOWANIE ZAMKÓW PO RUSZENIU,
LAMPKA OŚWIETLENIOWA Z TYŁU

1750 zł

ESP - SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY

S

KLIMATYZACJA MANUALNA

4000 zł

ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, PODUSZKA PASAŻERA, RADIOODTWARZACZ CD MP3, PAKIET “PLUS 1”

4690 zł

CZUJNIKI COFANIA
PAKIET TERENOWY - OPONY 185/65 R15, ZAWIESZENIE PODNIESIONE, OCHRONA POD SILNIKIEM,
OSŁONA OZDOBNA NADKOLI Z PRZODU, LISTWY BOCZNE WZMOCNIONE

UWAGA! Pełna lista dostępnych opcji oraz wymuszeń i wykluczeń jest dostępna u autoryzowanych dystrybutorów Peugeot.
Szczegółowe dane techniczne są dostępne w katalogu.

950 zł
1150 zł
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BIPPER FURGON
PROMOCYJNE FINANSOWANIE

KREDYT 50/50 + PAKIET UBEZPIECZENIA 2,99%
• minimalna wpłata własna Klienta - 50%
• promocyjne oprocentowanie
• jednorazowa spłata kwoty kredytu po roku
• atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe Peugeot Ubezpieczenia
• możliwość skorzystania z ubezpieczenia spłaty kredytu, ubezpieczenia straty finansowej GAP bądź ubezpieczenia ochrony
prawnej DAS
KREDYT 3x33% + PAKIET UBEZPIECZENIA 2,99%
• minimalna wpłata własna Klienta - 33%
• promocyjne oprocentowanie
• spłata kredytu w 2 ratach płatnych co 12 miesięcy
• atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe Peugeot Ubezpieczenia

KREDYT 4x25% + PAKIET UBEZPIECZENIA 2,99%

• minimalna wpłata własna Klienta - 25%
• promocyjne oprocentowanie
• spłata kredytu w 3 ratach płatnych co 12 miesięcy
• atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe Peugeot Ubezpieczenia

KREDYT KOMFORT + PAKIET UBEZPIECZENIA 2,99%
• minimalna wpłata własna Klienta już od 10%
• promocyjne oprocentowanie
• spłata kredytu w miesięcznych ratach
• atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe Peugeot Ubezpieczenia
• możliwość skorzystania z ubezpieczenia spłaty kredytu, ubezpieczenia straty finansowej GAP bądź ubezpieczenia ochrony
prawnej DAS
Zgoda na udzielenie kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta ustalanej zgodnie z procedurami Banku. Banque PSA
Finance S.A. Oddział w Polsce ma prawo wymagać dodatkowych dokumentów w trakcie oceny zdolności kredytowej. Niniejsze
propozycje nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu cywilnego. Prezentowane informacje zostały podane według
stanu na dzień publikacji cennika.
PROMOCYJNY LEASING 103% + PAKIET UBEZPIECZENIA 2,99%
Całkowity koszt leasingu 103% - 24 miesiące, czynsz inicjalny 45%, wykup 19%. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu
artykułu 66 Kodeksu cywilnego. Prezentowane informacje zostały podane według stanu na dzień publikacji cennika.
PROMOCYJNE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE ZA 2.99%
Stawka 2,99% dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC/NNW dla klientów indywidualnych oraz firm posiadających w swoim
parku nie więcej niż 20 pojazdów zawieranego w TUiR Allianz SA lub PZU SA. Zwyżki lub rozszerzenia zakresu są dodatkowo płatne
przez klienta.
Stawka 2,99% dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC/NNW dla firm posiadających w swoim parku od 20 do 50 pojazdów
zawieranego w PZU SA. Zwyżki lub rozszerzenia zakresu są dodatkowo płatne przez klienta.

UMOWY SERWISOWE
Umowy Serwisowe Peugeot to unikalna oferta skierowana do Klientów, którzy chcą szczególnie zadbać o swój samochód i cieszyć się spokojem finansowym i technicznym aż przez 5 lat. Wraz z podpisaniem Umowy otrzymują Państwo:

OFERTA:

• Spokój: bezpieczeństwo panowania nad budżetem związanym z użytkowaniem pojazdu;
• Różne formy płatności: możliwość opłacenia umowy gotówką lub kartą, w miesięcznych ratach (przy zakupie
   samochodu) lub w systemie abonamentowym (przy zakupie pojazdu w leasingu);
• Dostępność: ponad 6000 punktów serwisowych Peugeot w 42 krajach na obszarze Europy;
• Bezpieczeństwo: Peugeot Assistance 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu;
• Profesjonalizm: obsługa samochodu przez wykwalifikowanych pracowników Autoryzowanej Sieci Peugeot;
• Wartość: wyższa waloryzacja samochodu przy odsprzedaży;
• Elastyczność: możliwość przedłużania parametrów umowy w przypadku zmiany stylu jazdy;
• Mobilność: zapewnienie samochodu zastępczego na czas przeglądów okresowych i awarii pojazdu;
• Wygoda: Kompletne mycie samochodu po przeglądzie;
• Możliwość cesji kontraktu przy odsprzedaży samochodu.
1. Przedłużenie – proste rozwiązanie, aby przedłużyć gwarancję umowną,
2. Przedłużenie + Obsługa – rozwiązanie dodatkowo pozwalające zaplanować bieżącą obsługę samochodu,
3. Utrzymanie Plus – pełna oferta usług Peugeot w zakresie utrzymania Państwa pojazdu przez cały okres Umowy.
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*opcja 24m/30 000km jest możliwa tylko w przypadku umów Przedłużenie + Obsługa oraz Utrzymanie Plus

UWAGA! Przedstawione informacje oparte są na danych aktualnych
w chwili publikacji i mogą podlegać
zmianom.
Prezentowane dane
techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą zostać w każdej chwili zmienione lub być niedostępne, mogą też być ograniczone do części modeli, oznaczonych serii specjalnych lub być ograniczone liczbą dostępnych pojazdów. Wszystkie ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami netto. Dane zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Treść cennika ma charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie należy jej traktować jako wiążącego prawnie zobowiązania lub zapewnienia gwarancyjnego w rozumieniu art. 13.
Ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – gwarancję stanowi wyłącznie dokument gwarancyjny wydany przez sprzedawcę.
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu dokonane zostaje w chwili podpisania umowy sprzedaży lub dostawy pojazdu. . W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji o oferowanych pojazdach, usługach i akcesoriach zapraszamy do autoryzowanych dystrybutorów Peugeot.
Samochody Peugeot podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów.
Demontażu
samochodów
i
ich
zużytych
części
dokonuje
się
zgodnie
z
przepisami
o
odpadach.
Peugeot zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Dane
dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów dostępne są na www.peugeot.pl
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