JD KULEJ Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Peugeot
81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 178
tel. 58 66 99 600, fax. 58 66 99 599
www.jdkulej.pl
Doradca: Mizerski Karol
Email: kmizerski@peugeot.jdkulej.pl
Telefon: 515 021 057

PROPOZYCJA HANDLOWA nr: 90232/2017
Dziękujemy za zainteresowanie samochodami marki Peugeot. W nawiązaniu do naszych ustaleń związanych z
preferencjami zakupowymi poniżej prezentujemy propozycję handlową dotyczącą modelu 308 dla:
Nazwa firmy

Numer telefonu

Adres email

Identyfikator
88223

DANE SAMOCHODU:
Model:
Silnik:

308' ACCESS
1199 CC BENZYNA PURETECH 110
KM S&S

Lakier:

BIAŁY METALIZOWANY

Tapicerka:

Mistral Tkanina Metax

Rok produkcji:

2017

KALKULACJA:
68 000 zł

Cena katalogowa brutto:
Cena wyposażenia dodatkowego brutto:

0 zł
8 100 zł

Rabat:

59 900 zł

Cena samochodu po rabacie brutto:

48 699,19 zł

Cena samochodu po rabacie netto:
Produkty dodatkowe:
Łączna cena z produktami dodatkowymi po rabacie brutto:

59 900 zł

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU 308' ACCESS
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6x poduszki powietrzne (czołowe, boczne i kurtynowe)
ABS z AFU, ASR, ESP, REF
Centralny zamek sterowany pilotem: jeden pilot zdalnego
sterowania; blokowanie drzwi podczas ruszania
Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie
(sterowanie sekwencyjne z blokadą przycięcia)
Felgi stalowe 15" z kołpakami Ambre i opony 195/65 R15
Fotele przednie komfortowe: manualna regulacja
wzdłużna foteli, manualna regulacja pochylenia oparć
foteli, manualna regulacja wysokości foteli
Gniazdo 12V w dolnej części deski rozdzielczej przy
dźwigni zmiany biegów
Kierownica 3-ramienna z tworzywa sztucznego
Klamki wewnętrzne satynowe
Klamki zewnętrzne i lusterka boczne w kolorze czarnym
Klimatyzacja manualna jednostrefowa: filtr
przeciwpyłkowy, klimatyzowany schowek przed
pasażerem
Koło zapasowe dojazdowe
Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie +
zintegrowane migacze
Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci
Mocowania fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim
rzędzie siedzeń
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Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami dla
kierowcy i pasażera
Pasy bezpieczeństwa w drugim rzędzie (3-punktowe dla
wszystkich siedzeń)
Pasy bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie z
napinaczami i ogranicznikami siły napięcia
Przednia szyba akustyczna
Przedni zderzak z chromowaną atrapą chłodnicy
Reflektory przednie halogenowe + światła do jazdy
dziennej LED
Regulacja kolumny kierownicy manualna w dwóch
płaszczyznach
Tapicerka siedzeń tkaninowa
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tylna kanapa ze składanym i dzielonym asymetrycznie
oparciem
WIP Bluetooth: radio CD z MP3 + 6 głośników (4 przód +
2 tył), gniazdo AUX, sterowanie z kolumny kierownicy,
zestaw głośnomówiący Bluetooth, funkcja przesyłania
muzyki Streaming Audio, gniazdo USB
Wspomaganie kierownicy elektryczne
Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń (x3) z regulacją
wysokości
ZV34

DANE TECHNICZNE: SILNIK 1199 CC BENZYNA PURETECH 110 KM S&S
W ramach polityki stałej poprawy produktów Peugeot dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje
oraz prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego. Podane ceny
zawierają podatek VAT (23%).

Pojemność skokowa (cm 3)

1199

Spalanie w cyklu miejskim (l/100km) 5,8

81 (110) / 5500

Spalanie w cyklu pozamiejskim
(l/100km)

3,9

4,6

Norma emisji spalin

EURO 6

105

Paliwo

Benzyna bezołowiowa

Maksymalna prędkość km/h

188

Rodzaj skrzyni biegów (liczba
przełożeń)

Ręczna (5)

Homologacja

Osobowa

Rodzaj nadwozia

Hatchback

Moc maksymalna w kW (KM) przy
obr./min
Spalanie w cyklu mieszanym
(l/100km)
Emisja CO2 w cyklu mieszanym
(g/km)

INFORMACJE DODATKOWE
GWARANCJA PRODUCENTA
Dwuletnia gwarancja bez limitu przejechanych kilometrów na wszystkie nowe samochody Peugeot połączona z całodobowym
systemem ASSISTANCE PEUGEOT.
UMOWY SERWISOWE
Umowy Serwisowe Peugeot to unikalna propozycja skierowana do Klientów, którzy chcą szczególnie zadbać o swój samochód i
cieszyć się spokojem finansowym i technicznym aż przez 5 lat. Proponujemy następujące umowy. Umowa serwisowa „Przedłużenie”:
umowa serwisowa, dzięki której gwarancja* może zostać przedłużona o 3 lata. Umowa serwisowa „Przedłużenie + obsługa’’: usługa,
dzięki której można zaplanować obsługę okresową samochodu*. Umowa serwisowa „Utrzymanie +”: umowa zapewniająca między
innymi bezpłatne wykonanie przewidzianych przeglądów, wymianę części zużywających się eksploatacyjnie, można także
wzbogacić świadczenia assistance*. * Świadczenia zgonie z warunkami zawartymi w umowach ‘’Przedłużenie’’, ‘’Przedłużenie +
obsługa’’, Utrzymanie +’’.
AKCESORIA
Oryginalne akcesoria PEUGEOT pozwalają wyróżnić Państwa samochód na tle innych. Obszerna oferta jest podzielona na kilka
grup tematycznych w zależności od ich przeznaczenia. Szczegółowe informacje o całej ofercie akcesoriów można uzyskać w
Autoryzowanych Punktach Sprzedaży PEUGEOT. Jest ona zaprezentowana także na stronie www.peugeot.pl.
SYSTEM ASSISTANCE
Dodatkowo wszystkie samochody bezpłatnie w okresie gwarancji (także przedłużonej) objęte są całodobowym systemem Peugeot
Assistance na terenie całej Europy. Istnieje możliwość korzystania z samochodów zastępczych w przypadku unieruchomienia
pojazdu wg zasad opisanych w szczegółowych warunkach Peugeot Assistance.
OFERTA FINANSOWANIA
Proponujemy Państwu skorzystanie z atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty finansowej. Peugeot Finance oferuje kompleksowe usługi
leasingowe, kredytowe oraz ubezpieczeniowe takie jak: kredyt ratalny z obniżonym oprocentowaniem, pakiet kredytów balonowych,
leasing operacyjny, Peugeot & GO: kompleksowa oferta finansowa z pakietem ubezpieczenia komunikacyjnego, umową serwisową
(z usługą assistance) oraz wysoką wartością odkupu gwarantowaną przez Peugeot Polska Produkty finansowe są dostępne z
szeroką ofertą ubezpieczenia: LIFE, GAP, assistance (leasing), ochrony prawnej oraz pakietem ubezpieczenia komunikacyjnego.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
ODKUP SAMOCHODÓW
Oferujemy możliwość odkupu samochodów używanych różnych marek.
JAZDA TESTOWA
Zachęcamy do skorzystania z jazdy testowej, która pomoże Państwu w podjęciu decyzji o zakupie samochodu Peugeot.
PROMOCJE
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi promocjami, które znajdują się na naszej stronie internetowej: http://www.jdkulej.pl.
Data utworzenia propozycji handlowej: 06.11.2017
Data ważności propozycji handlowej: 18.11.2017

W ramach polityki stałej poprawy produktów Peugeot dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje
oraz prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego. Podane ceny
zawierają podatek VAT (23%).

