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НОВИЙ PEUGEOT Partner Fourgon

Прайс-Лист на автомобілі 2019 року

L1

ВАРТІСТЬ АВТОМОБІЛЯ, грн Pro 650

недоступна з 01/2020

1.6 HDi 92 МКПП ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ 386 300 грн.

1.6 HDi 92 МКПП  + ПАКЕТ БІЗНЕС ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ 426 060 грн.
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3,0 м / 3,8 м³
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Pro 650
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● -  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

Вимкнення переднього освітлення з затримкою (функція "Проведи мене додому")

ПАКЕТ "БІЗНЕС" 

Обладнання, яке входить  до складу пакету:

Кондиціонер

Сталеві колісні диски 16" (високі шини: 215/65 R16 - M+S)

Повнорозмірне запасне колесо

Передній та задній бампер, бокові молдинги, корпуси дзеркал заднього огляду, ручки дверей чорного кольору

Підготовка для встановлення рейлінгів

Фарба емаль (БІЛА WPP0, ЧЕРВОНА X9P0 - до виробництва Жовтня 2019р.)

Система очищення переднього скла "Magic Wash" - омиваюча рідина подається безпосередньо до форсунок на склоочищувачах

Система автоматичного включення головних фар

Протитуманні фари з функцією поворотного світла "Corner light" (до виробництва Жовтня 2019р.)

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

Сталеві колісні диски 15" (195/65 R15 - STD)

Протитуманні фари (починаючи з виробництва Жовтня 2019р.)

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.

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 08.04.2020 по 30.04.2020 на обмежену кількість автомобілів 2019 року виробництва, що знаходяться в період дії спеціальної акції в Україні.

Суцільна  перегородка на повну висоту 

Праві зсувні бокові двері

МУЛЬТИМЕДІА

Радіопідготовка (антена+електропроводка) 12V роз'єм на панелі приладів

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

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом

Пакет "ПРОГРЕСИВ" для вантажного відсіку: 12V роз'єм + покращене освітлення (використовуться LED-світильник спрямований у 

вантажну зону) + 4 монтажних анкерних кілець в верхній частині вантажного відсіку

Захисна металева решітка за сидінням водія

Суцільна  перегородка на повну висоту

Праві зсувні суцільнометалеві бокові двері

Задні двостулкові суцільнометалеві двері, що відчиняються на 180°

Шість анкерних кілець у підлозі вантажного відсіку, стандартний світильник (5Вт лампочки)

Полиця над сидінням водія і пасажира для документів

Триспицеве кермо з регулюванням по вильоту та за висотою

Прикурювач та попільничка

Кондиціонер

Сидіння  водія та переднього пасажира

Сидіння водія підвищеного комфорту з регулюванням по висоті, підлокітником (при наявності одномісного пасажирського сидіння), 

поперековою підтримкою 

ПЕРЕГОРОДКИ, ДВЕРІ І ОБЛАДНАННЯ

Плафон освітлення вантажного відсіку

Оздоблення салону сірою тканиною та чорною тканиною в клітинку 

Поліуретанове покриття підлоги кабіни водія

Багатофункціональна кабіна "Multiflex": 3 місця в передньому ряді (водій + 2 пасажира); Пасажирські сидіння, що складаються окремо. 

Центральне сидіння з відкидним столиком та простором для зберігання речей. Бокове пасажирське сидіння складається, утворюючи 

простір для завантаження довгомірних вантажів.

Металевий захист двигуна

КОМФОРТ

Концепція організації простору навколо водія Peugeot i-Cockpit® - панель приладів розташований над компактним спортивним 

кермом

Електропідсилювач керма

Електричні склопідйомники передніх дверей

ДОВЖИНА →

БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ:

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЕЗПЕКА

ABS - антиблокувальна система гальм 

ВЕРСІЯ

AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні

EBD - електронна система розподілу гальмівних зусиль

Максимальне корисне навантаження, кг

Корисна довжина / Корисний об'єм вантажного відділення з опцією "Багатофункціональна кабіна", м / м³

Центральний замок з автоматичним блокуванням дверей під час руху та розблокуванням при аварії

ESP - електронна система стабілізації + ASR - антибуксувальна система + Hill Start Assist - система допомоги при рушанні на підйомі 

Advanced Grip Control - забезпечення оптимального зчеплення шин з дорожнім покриттям, для їзди по бездоріжжю + шини "Mud and 

snow". Передбачає наявність селектора, який дозволяє вибрати режим руху, в залежності від дорожнього покриття (сніг, ожеледь, 

пісок та ін.)

Сигналізатор відчинених дверей

Hill Assist Descent Control - система допомоги при рушанні на підйомі та під час спуску

Електричне стоянкове гальмо

Фронтальна подушка безпеки водія


