Kolorystyka, tapicerka i termin realizacji do potwierdzenia przez Raiffeisen Leasing CFM

WYMARZONE AUTO - Rent&dRAIFF
CITROEN C4 CACTUS

PEUGEOT 208

1.2 PURETECH MORELIFE S&S 110KM manualna skrzynia

1.2 PURETECH ACTIVE 82KM manualna skrzynia

MIESIĘCZNA
OPŁATA
OD 758 PLN
BRUTTO

BRAK OPŁATY WSTĘPNEJ
roczny przebieg 15 000 km
12 mies.

758 PLN brutto
miesięcznie
(872 PLN brutto z oponami)

BRAK OPŁATY WSTĘPNEJ
roczny przebieg 15 000 km
12 mies.

1 078 PLN brutto
miesięcznie
(1 244 PLN brutto z oponami)

CENA KATALOGOWA 56 900 PLN BRUTTO

CENA KATALOGOWA 73 616 PLN BRUTTO

WYPOSAŻENIE: ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (AFU); Centralny
zamek sterowany pilotem: jeden pilot zdalnego sterowania; Czujnik spadku ciśnienia w
oponach; Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie ESP - system stabilizacji toru jazdy;
Felgi stalowe 15" z kołpakami Chrome i opony 185/65 R15; Felgi stalowe 15" z kołpakami
Niobium i opony 185/65 R15; Fotele przednie: manualna regulacja wysokości fotela
kierowcy Gniazdo 12V w dolnej części deski rozdzielczej ;Immobiliser; Instalacja do
montażu radia (okablowanie, antena); Klamki wewnętrzne chromowane; Klamki
zewnętrzne w kolorze nadwozia; Klimatyzacja manualna jednostrefowa; Koło zapasowe
pełnowymiarowe stalowe 15"; Komputer pokładowy; Kontrolki niezapiętych pasów z
przodu z funkcją ostrzegania wypięciu pasów; Lakier niemetalizowany; Lusterka boczne
sterowane i podgrzewane elektrycznie; Lusterka boczne w kolorze nadwozia; Mocowania
fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń; Multimedialny Ekran Dotykowy:
kolorowy dotykowy ekran LCD 7", 6 głośników, gniazdo USB; Osłony przeciwsłoneczne z
lusterkami dla kierowcy i pasażera; Oświetlenie wnętrza: 1 lampka w konsoli sufitowej z
przodu, oświetlenie bagażnika; Oświetlenie wnętrza: 1 lampka w konsoli sufitowej z
przodu, oświetlenie bagażnika; Pakiet LED: światła do jazdy dziennej LED z wykończeniem
dwukolorowym czerń/chrom; Pasy bezpieczeństwa w drugim rzędzie (pasy 3-punktowe dla
wszystkich siedzeń); Pasy bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie: napinacze bezpieczeństwa,
ograniczniki siły napięcia; Poduszki boczne w pierwszym rzędzie foteli; Poduszki czołowe
dla kierowcy i pasażera (pasażera z możliwością dezaktywacji);; Poduszki kurtynowe dla
pierwszego i drugiego rzędu foteli; Przedni zderzak z czarnym wlotem powietrza do silnika
+ chromowane obramowanie; Reflektory przednie halogenowe + światła do jazdy
dziennej; Reflektory przednie przeciwmgielne; Regulacja kolumny kierownicy manualna w
dwóch płaszczyznach; Regulator i ogranicznik prędkości ze sterowaniem z kolumny
kierownicy; Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany; Szyby barwione;
Tablica zegarów: monochromatyczny wyświetlacz numeryczny, wskaźnik zmiany biegów
GSI; Tylna kanapa ze składanym i dzielonym asymetrycznie oparciem; Tylna szyba
ogrzewana + wycieraczka; Wspomaganie kierownicy elektryczne; Zagłówki przednich
foteli z regulacją wysokości położenia; Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń (x3) z regulacją
wysokości
WYPOSAŻENIE DODATKOWE: lakier metalizowany

WYPOSAŻENIE: ABS/REF/AFU/ESP/ASR; Centralny zamek; Czujnik cienienia w
ogumieniu (DSGI); Elementy dekoracyjne zewnętrzne czarne lakierowane; Fotel kierowcy
regulowany wzdłuż, na wysokość, z regulacją która pochylenie oparcia; Fotel pasażera
regulowany wzdłuż, z regulacją pochylenia oparcia Kanapa w II rzędzie dzielona;
Kierownica skórzana dwukolorowa; Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia; Lusterka
boczne regulowane elektrycznie; Lusterka zewnętrzne czarne lakierowane; Magic Wash spryskiwacze wbudowane w wycieraczki; Obręcze stalowe 16"; Poduszki powietrzne
przednie, boczne i kurtynowe; Port USB + gniazdo 12V + złącze AUX; Reflektory
halogenowe (pozycyjne / mijania / drogowe); Regulator i ogranicznik prędkości
(programowany); Relingi dachowe czarne; Sterowanie systemem audio z poziomu
kierownicy; System audio MP3 z 4 głośnikami; Szyby przednie sterowane elektrycznie +
szyby tylne uchylne; „wiatła do jazdy dziennej LED; Tablet dotykowy 7''; Wska nik
optymalnego przełożenia biegów (tylko skrzynie manualne) Wspomaganie kierownicy
(elektryczne) + regulacja kierownicy na wysokość; Wspomaganie ruszania na wzniesieniu;
Zabezpiecznie drzwi tylnych; Zestaw naprawczy

Nr ref. z oponami AK/33277/012
Nr ref. bez opon AK/33277/011

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: lakier niemetalizowany

Rent&dRAIFF – To innowacyjny i prosty
program,
który
pozwala
Ci
na
użytkowanie wybranego samochodu w
ramach stałego miesięcznego czynszu,
bez dodatkowych kosztów. W ramach
miesięcznej opłaty za użytkowanie aut
otrzymujesz nowy samochód, z pełną
obsługą techniczną, obsługą opon,
ubezpieczeniem, Assistance oraz kartę
paliwową,
która
gwarantuje
Ci
bezgotówkowe tankowanie i odroczony
termin płatności.

Oferta ważna do 30.11.2016r.
Przybliżony termin realizacji około 3 mies.

