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PEUGEOT Partner Tepee Прайс-Лист на автомобілі 2018 року
OUTDOOR
ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

1.6 HDi 92 МКПП

ЄВРО-5

ДИЗЕЛЬ

535 200 грн.

БЕЗПЕКА

Автоматична активація аварійної сигналізації при екстреному гальмуванні
Гідроелектропідсилювач керма зі змінною потужністю
ABS - антиблокувальна система гальм
AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні
EBD - електронна система розподілу гальмівних зусиль
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
Передні активні підголівники
Задні підголівники, що регулюються
Третій задній стоп-сигнал
Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира
Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира
Імобілайзер
Центральний замок + пульт PLIP
Захист двигуна
Пакет "Підвищена прохідність": Захист двигуна, Сталеві колісні диски R16 з ковпаками, шини 215/55. Посилена
підвіска + Збільшений дорожній просвіт (7мм cпереду та 10мм ззаду)
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КОМФОРТ

Регулювання керма по вильоту та за висотою
Кондиціонер
Електричні склопідйомники передніх дверей
Пакет "PLUS LIGHT": Склопідйомник зі сторони водія, секвентальний + Склопідйомник зі сторони пасажира,
несеквентальний + Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням
Рейлінги
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ДВЕРІ

Праві зсувні бокові двері
Ліві зсувні бокові двері
Засклені відкидні задні двері Hayon
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Стандартне оздоблення керма
Три незалежних сидіння другого ряду з підголівниками та відділенням для документів у спинці сидіння
Полиця над сидінням водія і пасажира для документів
Підлокітники для водія та переднього пасажира
Оздоблення сидінь тканиною NeoSpa Gris
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МУЛЬТИМЕДІА

Радіопідготовка (антена+електропроводка)
Радіоприймач/CD/MP3, 4 динаміка + Bluetooth + USB-роз'єм
ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Денні ходові LED вогні
Протитуманні фари
Галогенові фари головного світла

●

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Сталеві колісні диски R16 Grenade ( 215/55 R16)
Сталеві колісні диски R15 Nateo з шинами Michelin Mud+Snow (205/65 R15). (● разом із UF02)
Запасне колесо
Передній та задній бампер чорного кольору з элементами кольору сріблястий металік, бокові молдинги
чорного кольору
Фарба емаль (БІЛА WPP0, ЧЕРВОНА Х9P0)
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ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ

OUTDOOR

Двозонний клімат - контроль
Пакет "ОГЛЯДОВІСТЬ": система автоматичного включення склоочищувачів і фар + Протитуманні фари з
функцією поворотного світла "Corner light"
ESP - електронна система стабілізації + ASR - антибуксувальна система + Hill Start Assist - система допомоги
при рушанні на підйомі
Grip Control - забезпечення оптимального зчеплення шин з дорожнім покриттям, для руху по бездоріжжю.
Авто комплектується шинами Michelin Mud+Snow 205/65 R15. (Опція доступна з HDi 92 МКПП (Несумісно з
опцією RP02)
Вертикальна багажна сітка
Шторки безпеки для передніх та задніх пасажирів
Підігрів передніх сидінь
Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням, функцією електроскладання та обігрівом (● разом
із UB01, UB03, UB09)
Пакет "ДИТЯЧИЙ" (сонцезахисні шторки в 2-му ряді сидінь, центральна консоль для зберігання речей,
додаткове дзеркало для контролю за другим рядом сидінь)
Задні датчики паркування + Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням, функцією
електроскладання та обігрівом + Камера заднього огляду + Сенсорний екран 7", USB-роз'єм, Bluetooth
Шкіряне оздоблення керма
Додаткове тонування бокових і задніх дверей + Скло дверей багажника, що відчиняється
Сенсорний екран 7", USB-роз'єм, Bluetooth + Навігаційна система + Камера заднього виду + Задній датчик
паркування
Легкосплавні колісні диски R16 Managua
Фарба металік (СІРИЙ-МОКА 1SM0, СРІБЛЯСТИЙ ZRM0, СТАЛЬНИЙ F4M0, ТЕМНО-СІРИЙ 9PM0 )

RE07

9 830 грн.

NB08

3 930 грн.

UF01

14 750 грн.

UF02

19 660 грн.

TK01

3 200 грн.

NF04

6 640 грн.

NA01

6 390 грн.

HU02

2 460 грн.

UD03

5 650 грн.

UB09

19 660 грн.

VH04

2 950 грн.

VD09

4 920 грн.

J2TN

31 950 грн.

RP02

11 060 грн.

0MM0

11 060 грн.

● - базове обладнання автомобіля
o - можливість додаткового встановлення
XX XXX грн. - вартість додаткової платної опції
МКПП - механічна коробка перемикання передач; РКПП - роботизована коробка перемикання передач
1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 29.09.2018 по 31.10.2018 на обмежену кількість автомобілів 2018 року виробництва, що
знаходяться в період дії спеціальної акції в Україні.
2. У разі замовлення автомобіля, що знаходиться в процесі виробництва або транспортування, ціна буде розрахована на основі діючого прай-листа на день придбання і буде визначена в
договорі купівлі -продажу. Вказані ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної вартості реалізації автомобіля на момент поставки в Україну.
3. ТОВ «Пежо Сітроен Україна» залишає за собою право на корегування цін, склад комплектації та вилучати з асортименту певні позиції без попереднього повідомлення. Не є публічною
офертою. Даний прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна". За
довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційних дилерських центрів компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна".
На автомобілі діє гарантія 2 роки без обмеження пробігу
Додаткова інформація на www.peugeot.ua

