❖ Peugeot 3008 New Wagon 5 door, ALLURE 2017 рік випуску
Двигун: 2,0 HDi 150 л.с
Коробка передач: 6-ти ступінчаста автоматична коробка передач
Комплектація:
- ABS - антиблокувальна система гальм
- AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні
- ASR - антибуксувальна система
- ESP - електронна система стабілізації
- HADC - система допомоги при рушанні на підйомі та під час спуску з підйому
- Автоматизоване електричне стоянкове гальмо
- Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира
- Двозонний клімат - контроль
- Електричні склопідйомники передніх та задніх дверей
- Електропідсилювач керма
- Задні світлодіодні ліхтарі 'Claw Effect'
- Захист двигуна
- Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та обігрівом
- Імобілайзер
- Концепція організації простору навколо водія Peugeot i-Cockpit® - цифровий кластер панелі приладів
12.3" з можливістю індивідуального налаштування розташований над компактним спортивним кермом,
- Круїз-контроль з обмежувачем швидкості
- Легкосплавні колісні диски R18" LOS ANGELES з діамантовим напиленням, шини "Mud and snow" +
малорозмірне запасне колесо
- Мультифункціональне кермо з оздобленням з преміум шкіри та хромованими вставками
- Оздоблення салону: темно-сіра тканина PIEDIMONTE з елементами темної шкіри
- ПАКЕТ "ВИДИМІСТЬ": система автоматичного включення склоочищувачів і фар + Дзеркало заднього
виду з електрохромним покриттям
- Передні світлодіодні ліхтарі головного світла Full LED з інтегрованими денними ходовими LED вогнями
та LED протитуманними фарами з функцією поворотного світла "Corner light"
- Передній та задній датчик паркування + камера заднього виду 180°
- Підігрів передніх сидінь
- Сенсорний екран 8", радіоприймач, 6 динаміків, USB/AUX-роз'єми, Bluetooth, Mirror Link
- Сидіння водія з електричним регулюванням у 8 напрямках, електричним регулюванням поперекового
відділу, регулюванням подушки для підтримки ніг та пам'яттю на 2 налаштування
- Система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access
- Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX
- Система моніторингу тиску в шинах
- Тоноване заднє скло та скло задніх дверей
- Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира
- Центральний замок + пульт PLIP
- Центральний передній та задній підлокітник
- Бездротова зарядка для мобільних телефонів
- Двері багажного відділення з електроприводом та сенсором відкриття під заднім бампером автомобіля
- Пакет "Безпека": Система розпізнавання дорожних знаків з можливістю адаптації швидкості, Асистент
утримання смуги руху "Lane Keeping Assist", Адаптивне дальнє світло "High Beam Assist",
Колір автомобіля – Білий перламутр , оббивка салону – Комбінована Шкіра/Тканина (темна)
Спеціальна вартість авто – 797 000 гривень в т.ч. ПДВ.

