
Dziękujemy za zainteresowanie samochodami marki Peugeot. W nawiązaniu do naszych ustaleń związanych z
preferencjami zakupowymi poniżej prezentujemy propozycję handlową dotyczącą modelu Peugeot 508

DANE SAMOCHODU:

Model: 508' ACTIVE+

Silnik: 1598 CC BENZYNA PureTech 180 KM S&S

Lakier: SZARY (SZARY HURRICANE)

Tapicerka: Tkanina Losange Mistral

Rok produkcji: 2019

KALKULACJA:

Cena katalogowa brutto: 131 900 zł

Cena wyposażenia dodatkowego brutto: 12 100 zł

Alarm: superzamek + 2 piloty zdalnego sterowania 1 600 zł

Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane 600 zł

System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta ADML 1 600 zł

Nawigacja satelitarna Peugeot Connect NAV + Tuner cyfrowy DAB (Digital Audio
Broadcasting) + System Peugeot Connect SOS & Assistance 5 800 zł

Pakiet City 1: czujniki parkowania z przodu, Visiopark 1 2 500 zł



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU 508' ACTIVE+

6x poduszki powietrzne (czołowe, boczne i kurtynowe)
ABS + EBFD + EBA + ESP + ASR + TSM
Automatyczne ryglowanie drzwi przy ruszaniu
Centralny zamek
Chromowana końcówka wydechu po obu stronach nadwozia
Chromowane listwy wokół szyb bocznych
Chromowane przełączniki typu 'Toggle Switch' do obsługi
podstawowych funkcji ekranu dotykowego
Czujniki parkowania z tyłu
Deska rozdzielcza i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon
Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego z regulacją
kierownicy w dwóch płaszczyznach
Elektrycznie składane lusterka boczne ze zintegrowanymi
kierunkowskazami
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Hill Assist
Felgi aluminiowe 16" BANDON, Opony 215/60R16 95 V NL UBRR
Good Year Efficient Grip Perf
Flokowany i podświetlany schowek przed pasażerem
Gniazda 12V (przednia część kabiny i bagażnik)
Kierownica pokryta skórą licową
Kieszenie w oparciach przednich foteli
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa: sterowanie poprzez
Multimedialny Ekran Dotykowy,funkcje SOFT AUTO, AUTO, FAST
AUTO
Konsola centralna z podłokietnikiem i dwoma uchwytami na kubki
Lakier niemetalizowany Szary Hurricane
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
Manualna regulacja foteli przednich na wysokość
Mocowania fotelika dziecięcego Isofix (x2) na skrajnych miejscach
w drugim rzędzie siedzeń
Multimedialny Ekran Dotykowy 8" SD: Radio z MP3, 8 głośników,
Bluetooth, Sterowanie radiem na kierownicy, gniazdo USB w
przedniej części kabiny
Nowy Peugeot i-Cockpit®
Oświetlenie LED w przedniej części kabiny: podsufitki, schowka
przed pasażerem, strefy USB, bagażnika + 2 lampki do czytania
dla pasażerów z tyłu
Pakiet Safety 5*: System Driver Attention Alert (DAA1), System
Active Safety Brake (AEBS3), System ostrzegania przed kolizją -
Distance Alert (FCW), System monitorowania ograniczeń
prędkości (SLI/ISA), System utrzymywania na pasie ruchu z
wykrywaniem krawędzi drogi (LKA Road-Edge)
Pakiet Widoczność: automatyczny włącznik reflektorów,
wycieraczki z czujnikiem deszczu, lusterko wewnętrzne
elektrochromatyczne, funkcja Follow Me Home
Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe, z napinaczami i
ogranicznikami napięcia na bocznych tylnych siedzeniach
Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe, z regulacją wysokości,
napinaczami i ogranicznikami siły napięcia
Podłokietnik centralny dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń +
otwór do przewożenia długich przedmiotów
Podniesiona konsola centralna dla skrzyni EAT8
Podsufitka w kolorze beżowym Salin
Półka bagażnika Full Access
Przednia szyba barwiona, akustyczna
Przednie i tylne zagłówki z możliwością regulacji
Reflektory przednie halogenowe: światła przednie halogenowe,
światła tylne LED
System Active Bonnet - system wykorzystujący aktywną maskę w
celu ochrony pieszych
System bezkluczykowego uruchomienia auta DML
Szyby przednie i tylne boczne barwione
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tylna kanapa składana w stosunku 1/3 – 2/3 typu Magic Flat

Wlot powietrza do chłodnicy z poziomym żebrowaniem
Wycieraczki przedniej szyby z systemem Magic Wash
(spryskiwacze w ramionach wycieraczek)
Zawieszenie adaptacyjne Active Suspension Control: możliwość
wyboru trybu pracy Normal/Comfort/Sport/ECO
Zestaw naprawczy koła



DANE TECHNICZNE: SILNIK 1598 CC BENZYNA PureTech 180 KM S&S EAT8 €6.2

Pojemność skokowa (cm3) 1598 Emisja CO2 w cyklu
mieszanym WLTP (g/km) 152 - 167

Moc maksymalna w kW (KM)
przy obr./min 133 (180) / 5500 Spalanie w cyklu mieszanym

WLTP (l/100km) 6,8 - 7,4

Maks. moment obrotowy Nm
przy obr./min 250 / 1650

Norma emisji spalin EURO 6
Paliwo Benzyna bezołowiowa
Maksymalna prędkość km/h 230
Homologacja Osobowa


