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PEUGEOT Expert Fourgon Прайс-Лист на автомобілі 2019 року

L2H1 L3H1

1.6 HDi 90 МКПП-5 (доступно для виробництва до 30.06.2019р.) ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ 668 300 грн. ----

1.6 HDi 90 МКПП-5 (доступно для виробництва до 30.06.2019р.) + ПАКЕТ БІЗНЕС ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ 721 220 грн. ----

2.0 HDi 150 МКПП-6 ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ 733 400 грн. 762 100 грн.

2.0 HDi 150 МКПП-6 + ПАКЕТ БІЗНЕС ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ 786 320 грн. 813 180 грн.

2.0 HDi 150 МКПП-6 4Х4 ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ 1 124 300 грн. 1 153 000 грн.

CZ02 1,29т / 1,46т --- / 1,42т

BQ01 ● ●

WAAT 3,67 м / 5,8 м³ 4,0 м / 6,6 м³

● ●

● ●

UF01 ● ●

RG03 ● ●

● ●

GA04 ● ●

FX01 ● ●

● ●

UE05 ● ●

● ●

NN01 ● ●

JA11 ● ●

● ●

PX01 ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

LW02 ● ●

● ●

DK04 ● ●

OVFX ● ●

WAAL ● ●

WLYQ ● ●

RJ05 ● ●

ES03 ● ●

WZ04 ● ●

WO01 ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

J4SP / RE01+WLZ0 ● ●

WAAT ● ●

PR01 ● ●

AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні

Пакет "погані дороги", з захистом днища кузова

Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира
Центральний замок + 1 пультом дистанційного керування, роздільние керування пасажирськими та дверима 

вантажного віділення 

Сигналізатор про непристебнуті ремені безпеки

ESP - електронна система стабілізації

Фронтальна подушка безпеки водія

Система моніторингу тиску в шинах

Протитуманні фари 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Багатофункціональна кабіна "Moduwork" ( WAAT):

Фарба емаль (БІЛА WPP0, ЧЕРВОНА X9P0)

Багатофункціональна кабіна "Moduwork": 3 місця в передньому ряді (водій + 2 пасажира); Сидіння водія з 

регулюванням по висоті, підлокітником, поперековою підтримкою; Пасажирські сидіння, що складаються 

окремо.

Кондиціонер + Радіоприймач, USB-роз'єм, Bluetooth, 4 динаміків (RE01+WLZ0)

Електрогідропідсилювач керма

Бортовий комп'ютер

L2H1 L3H1

Бокові захисні молдинги

ПАКЕТ "БІЗНЕС" 

Обладнання, яке входить  до складу пакету:

Зовнішні дзеркала заднього огляду  з електрорегулюванням та обігрівом

Сталеві колісні диски R16  з ½ ковпаком чорного кольору, шини 215/65

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Повнорозмірне запасне колесо R16

Передній та Задній бампери чорного кольору

Задні двостулкові суцільнометалеві двері, що відчиняються на 180°

Праві зсувні  суцільнометалеві бокові двері

ДВЕРІ

Розетка 12V (1од.)

Відсіки для речей у дверях

Обігрів нижньої частини лобового скла

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Автоматичний післяпусковий догрівач двигуна 

Оздоблення сидінь темною тканиною зі вставками з еко-шкіри

Радіопідготовка (довга антена+електропроводка)

МУЛЬТИМЕДІА

Сидіння  водія та одномісне пасажирське сидіння

Електричні склопідйомники передніх дверей 

Регулювання рульової колонки по вильоту і висоті

КОМФОРТ

Імобілайзер

Захисна суцільнометалева  перегородка

ВАРТІСТЬ АВТОМОБІЛЯ, грн

БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ:

ПОВНОПРИВІДНІ ВЕРСІЇ, грн

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

ABS - антиблокувальна система гальм 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корисна довжина / Об'єм вантажного відділення ("Багатофункціональна кабіна"), м / м³

Акумуляторна батарея з максимальною ємністю, максимальною потужності стартер та генератор

Збільшене корисне навантаження для версій з 1,6 Hdi 90 / 2,0 Hdi 150, тон

БЕЗПЕКА

Автоматичне блокування дверей під час руху

Захист двигуна



ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ:

L2H1 L3H1

NF10 8 100 грн. 7 820 грн.

PX35 6 750 грн. 6 520 грн.

PX37 10 800 грн. 10 420 грн.

UB01 9 450 грн. 9 120 грн.

RE01 27 000 грн. 26 060 грн.

J4SP 35 100 грн. 33 880 грн.

NA01 13 500 грн. 13 030 грн.

WACX 6 750 грн. 6 520 грн.

WAAS 5 400 грн. 5 210 грн.

WAAF 8 640 грн. 8 340 грн.

Багатофункціональна кабіна "Moduwork": 3 місця в передньому ряді (водій + 2 пасажира); Сидіння водія з 

регулюванням по висоті, підлокітником, поперековою підтримкою; Пасажирські сидіння, що складаються окремо.
WAAT 13 500 грн. 13 030 грн.

GB35 6 750 грн. 6 520 грн.

GB36 17 550 грн. 16 940 грн.

GB33 8 100 грн. 7 820 грн.

GB38 18 900 грн. 18 240 грн.

WLYR/WLZ0 8 100 грн. 7 820 грн.

WL3K/WLX8 13 500 грн. 13 030 грн.

ND02 8 910 грн. 8 600 грн.

PR01 4 320 грн. 4 170 грн.

WZ07 10 800 грн. 10 420 грн.

WO05 6 750 грн. 6 520 грн.

PD22 20 250 грн. ---

PD69 --- 19 550 грн.

ZHCH 5 990 грн. 5 990 грн.

ZHCK 6 750 грн. 6 520 грн.

ZHCG 9 120 грн. 9 120 грн.

ZHCL 10 420 грн. 10 420 грн.

К601 390 900 грн. 390 900 грн.

Dangel 2WD 156 360 грн. 156 360 грн.

0MM0/ 0NXY+4P 13 500 грн. 13 030 грн.

● -  базове обладнання автомобіля

XX XXX грн. - вартість додаткової платної опції

 ---  не підлягає встановленню

МКПП - механічна коробка перемикання передач

На автомобілі діє гарантія 2 роки без обмеження пробігу

Додаткова інформація на www.peugeot.ua

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".

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 01.03.2019 по 31.03.2019 на обмежену кількість автомобілів 2019 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 прайс-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.

Кондиціонер

Підігрів сидіння водія і пасажира(-ів) + Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира + двомісна кабіна (WAAS)

Задні датчики паркування

Протитуманні фари (● при замовленні ND02 або PD22)

Повний привід "Dangel 4x4"  з блокування заднього диференціалу  (Доступна для HDI 150 МКПП. Несумісно 

разом з ZHCH, ZHCM, ZHCG, ZHCL)

Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира + двомісна кабіна WAAS (● при замовленні NA01)

Радіоприймач, USB-роз'єм, Bluetooth, 4 динаміків

Сталеві колісні диски  R17 (шини 215/60) з ½ ковпаком, "Grip Control" та всесезонною гумою  (- не доступно для HDI 90)

Сталеві колісні диски R17 (шини 215/60)  з повнорозмірним декоративним ковпаком та всесезонною гумою

Сталеві колісні диски R17 (шини 215/60)  з ½ ковпаком чорного кольору, "Grip Control" (- не доступно для HDI 90)

Сталеві колісні диски R17  з повнорозмірним декоративним повпаком, "Grip Control" та всесезонною гумою (- не доступно 

для HDI 90)

Кольору кузова: Передній та задній бампери + Боковий захисний молдин+ Ручки дверей (не доступний з фарбою емаль)

ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ, ГРН

Захисна суцільнометалева  перегородка з фіксованим склом та захисною решіткою

Захисне протиковзке  дерев'яне покриття підлоги  і бокових стінок вантажного відділення

Кольору кузова: Передній та задній (средня частина – чорного кольору) бампери + Боковий захисний молдин+ Ручки 

дверей (не доступний з фарбою емаль)

Сидіння  водія  з регулюванням по висоті, підлокітником,поперековою підтримкою та одномісним пасажирським сидінням.

Захисне дерев'яне покриття підлоги вантажного відділення

Захисне дерев'яне покриття підлоги і бокових стінок вантажного відділення

Захисне протиковзке дерев'яне покриття підлоги вантажного відділення

Сидіння водія з регулюванням по висоті, підлокітником, поперековою підтримкою та двомісним пасажирським сидінням з 

простором під ним

Захисна суцільнометалева  перегородка з фіксованим полікарбонатним склом та тепло- і звукоізоляцією, зі збільшеним 

простором для регулювання сидіння водія

Оздоблення  вантажного відділення:

Антибуксувальна система "Dangel 2WD Treck" (Потребує додаткового замовляння Grip Control ZHCG/ZHCL)

Задні двостулкові засклені двері з обігрівом та склоочисником

Ліві зсувні  суцільнометалеві бокові двері

Мультимедійна система з 7" сенсорним екраном, 4 динаміків, USB-роз'єм, Bluetooth

Омивач фар високого тиску 

Пакет: Кондиціонер + Радіоприймач, USB/AUX-роз'єми, Bluetooth, 4 динаміків (RE01+WLYR)

Фарба металік (ПІСОЧНИЙ EUM0, ПОМАРАНЧЕВИЙ V7M0, ПЛАТИНОВИЙ VLM0, КОРИЧНЕВИЙ G6M0, СРІБЛЯСТИЙ 

ZRM0 до виробництва 01.05.2019р., СТАЛЬНИЙ F4M0 з виробництва 01.05.2019р., ЧОРНИЙ 9VM0 з виробництва 

01.05.2019р.)

Фарба емаль не доступна з виробництва 01.05.2019р. (ЧОРНИЙ XYP0, ТЕМНО СИНІЙ 4PP0)

Двомісне пасажирське сидіння


