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Автомобіль тест-драйву

Peugeot 3008 ACTIVE
755 000 грн.
ACTIVE
ДВИГУН / ТИП ТРАНСМІСІЇ
2.0 HDi 150 АКПП-6
ЄВРО-5
БЕЗПЕКА
ABS - антиблокувальна система гальм
ASR - антибуксувальна система
AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні
ESP - електронна система стабілізації
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира
Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира
Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX
Захист двигуна
Центральний замок + пульт PLIP
Імобілайзер
Система моніторингу тиску в шинах
Автоматизоване електричне стоянкове гальмо
КОМФОРТ
Електропідсилювач керма
Двозонний клімат - контроль
Електричні склопідйомники передніх та задніх дверей
Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та обігрівом
Зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоскладання, LED підсвіткою
ПАКЕТ "ОГЛЯДОВІСТЬ": система автоматичного включення склоочищувачів і фар + Дзеркало заднього
виду з електрохромним покриттям
Задній датчик паркування + камера заднього виду
Підігрів передніх сидінь
Сидіння водія та переднього пасажира, що регулюються по висоті
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ
Концепція організації простору навколо водія Peugeot i-Cockpit® - цифровий кластер панелі приладів 12.3"
з можливістю індивідуального налаштування розташований над компактним спортивним кермом, та
великий сенсорний дисплей 8" спрямований до водія
Мультифункціональне кермо з оздобленням з преміум шкіри та хромованими вставками
Центральний передній та задній підлокітник
Оздоблення салону: темна тканина MECO
МУЛЬТИМЕДІА
Сенсорний екран 8", радіоприймач, 6 динаміків, USB/AUX-роз'єми, Bluetooth, Mirror Screen (● на HDi 150
АКПП-6)
ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ
Передні галогенові ліхтарі головного світла з інтегрованими денними ходовими LED вогнями та
протитуманними фарами
Задні світлодіодні ліхтарі 'Claw Effect'
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ
Тоноване заднє скло та скло задніх дверей
Фарба емаль (СІРА 9GP0)
ВАРТІСТЬ АВТОМОБІЛЯ
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ (вже встановлене на цьому автомобілі тест-драйву)
Обігрів нижньої частини лобового скла (електричний)
Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access
Grip Control - забезпечення оптимального зчеплення шин з дорожнім покриттям, для їзди по бездоріжжю +
шини "Mud and snow" + легкосплавні колісні диски R18" Los Angeles ZHBO 225/55 (● HADC)
Рейлінги сріблястого кольору
Фарба емаль (БІЛА)
ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ АВТОМОБІЛЯ з ДОДАТКОВИМ ОБЛАДНАННЯМ ЗГІДНО ПРАЙСУ

СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ ТЕСТ-ДРАЙВУ
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