> Technické údaje
Najeto:

0 km

Rok:

2022

Kategorie:

osobní a terénní

Typ:

SUV

Objem:

1199 cm3

Palivo:

benzin

Výkon:

96 kW

Barva:

šedá metalíza

Počet dveří:

5

Počet míst k
sezení:

5

Převodovka:

manuální převodovka

> Výbava
autorádio, hands free, USB, 6x airbag, ABS, aut. aktivace výstražných světlometů, centrální zamykání, denní
svícení, senzor tlaku v pneumatikách, stabilizace podvozku (ESP), el. okna, senzor stěračů, plní 'EURO VI',
tempomat, dělená zadní sedadla, vyhřívaná sedadla, výškově nastavitelná sedadla, aut. klimatizace, klimatizovaná
přihrádka, multifunkční volant, nastavitelný volant, el. zrcátka, přední světla LED, venkovní teploměr, imobilizér

> Historie a poznámky
Servisní kniha
VŮZ VE VÝROBĚ – s dodáním cca. 6 měsíců. Aktuální informace o statusu vozu, případně jeho rezervaci lze
provést přes mail nebo po telefonu. NEJŠIRŠÍ NABÍDKA SKLADOVÝCH A PŘEDVÁDĚCÍCH VOZŮ Uvedená cena
je platná v rámci aktuální PROMO nabídky vč.DPH a nákup je možný v hotovosti, na úvěr nebo na operativní
leasing. Nadstandardní výbava: Metalický lak, vyhřívané přední sedačky. ProgramOPTIWAY PEUGEOT– až8LET
značkové záruky PEUGEOT. Děláme vše pro opětovné zajištění co největšího skladu vozidel pro naše zákazníky.
Situace je velice komplikovaná zvláště u nejžádanějších modelů a mění se každou chvíli. Děkujeme za pochopení !
Foto je pouze ilustrativní. Tato nabídka má informativní charakter a neslouží jako podklad pro uzavření
objednávky. KOPECKÝ s.r.o. si vyhrazuje právo uzavření všech smluvních vztahů písemně. Více informací na
některé z našich poboček v Praze, Pardubicích, Vysokém Mýtě nebo v Bystřici nad Pernštejnem.

> Prodejce:

KOPECKÝ, s.r.o.
Adresa: Novostrašnická 2301/46, Praha 10 Strašnice, 10000
Telefon: +420 277 002 422
Mobilní telefon: +420 774 406 432

E-mail: peugeot@kopecky.cz
Web: https://dealer.peugeot.cz/kopecky-praha/

Cena: 780 160 Kč

> FOTOGALERIE MODELU

Tato část internetových stránek Peugeot slouží zejména autorizovaným prodejcům Peugeot v České
republice k prezentaci vozů značky Peugeot určených k prodeji. Zřizovatel těchto internetových stránek
nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů uvedených v této části internetových
stránek. Odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů týkajících se daného vozidla uvedeného v
této části internetových stránek nese výhradně prodejce, jež je uveden v detailní specifikaci vozu
zvoleného uživatelem k prohlédnutí.

