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

WYMARZONE AUTO - Rent&dRAIFF
PEUGEOT 508

PEUGEOT 308

2.0 BLUEHDI ACTIVE S&S 150KM manualna skrzynia

1.2 PURE TECH ACTIVE S&S 110 KM manualna skrzynia

MIESIĘCZNA
OPŁATA
OD 1 399 PLN
BRUTTO
BRAK OPŁATY WSTĘPNEJ

BRAK OPŁATY WSTĘPNEJ

roczny przebieg 15 000 km

roczny przebieg 15 000 km
12 mies.

18 mies.

24 mies.

1 672 PLN brutto 1 449 PLN brutto 1 399 PLN brutto
miesięcznie
(1 863 PLN brutto z oponami)

miesięcznie
(1 568 PLN brutto z oponami)

miesięcznie
(1 496 PLN brutto z oponami)

CENA KATALOGOWA 73 900 PLN BRUTTO

12 mies.

18 mies.

24 mies.

1 672 PLN brutto 1 660 PLN brutto 1 650 PLN brutto
miesięcznie
(1 836 PLN brutto z oponami)

miesięcznie
(1 771 PLN brutto z oponami)

miesięcznie
(1 764 PLN brutto z oponami)

CENA KATALOGOWA 115 800 PLN BRUTTO

WYPOSAŻENIE: ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (AFU); ASR - system
kontroli trakcji; Centralny zamek sterowany pilotem: jeden pilot zdalnego sterowania;
Czujnik spadku ciśnienia w oponach; Dźwignia hamulca ręcznego wykończona skórą;
Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie; Elektrycznie sterowane szyby boczne tylne;
ESP - system stabilizacji toru jazdy; Felgi aluminiowe 16" Quartz i opony 205/55 R16;
Fotele przednie: manualna regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, kieszeń na mapę w
oparciach; Fotele przednie: manualna regulacja wysokości foteli; Gniazdo 12V w dolnej
części deski rozdzielczej przy dźwigni zmiany biegów; Hill Assist - system wspomagający
pokonywanie podjazdów; Immobiliser; Kierownica 3-ramienna skórzana z lakierowanym
wykończeniem; Kieszenie w drzwiach bocznych z przodu i z tyłu; Klamki wewnętrzne
satynowe; Klamki zewnętrzne i lusterka boczne w kolorze nadwozia; Klimatyzacja
automatyczna dwustrefowa; Koło zapasowe stalowe dojazdowe; Komputer pokładowy;
Kontrolki niezapiętych pasów z przodu i z tyłu z funkcją ostrzegania o wypięciu pasów;
Lakier niemetalizowany; Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie +
zintegrowane migacze; Mechaniczna blokada otwarcia tylnych drzwi przez dzieci;
Mocowania fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń; Multimedialny Ekran
Dotykowy: kolorowy dotykowy ekran, gniazdo USB, bluetooth; Osłony przeciwsłoneczne z
podświetlanymi lusterkami dla kierowcy i pasażera; Oświetlenie wnętrza: 3 lampki w
konsoli sufitowej z przodu, 1 lampka z tyłu, 1 w bagażniku; Pakiet Widoczność; Pasy
bezpieczeństwa w drugim rzędzie (3-punktowe dla wszystkich siedzeń); Pasy
bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia;
Podłokietnik centralny z przodu + schowek; Poduszki boczne w pierwszym rzędzie foteli;
Poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera (pasażera z możliwością dezaktywacji); Poduszki
kurtynowe dla pierwszego i drugiego rzędu foteli; Przednia szyba akustyczna; Przedni
zderzak z chromowanymi obramowaniem atrapy chłodnicy; REF - elektroniczny rozdzielacz
siły hamowania oś przednia/tylna; Reflektory przednie halogenowe + światła do jazdy
dziennej LED; Regulacja kolumny kierownicy manualna w dwóch płaszczyznach; Szyby
barwione; Tablica zegarów: monochromatyczny wyświetlacz numeryczny, wskaźnik zmiany
biegów GSI; Tempomat z ogranicznikiem prędkości; Tylna kanapa ze składanym i
dzielonym asymetrycznie oparciem; Tylna szyba ogrzewana + wycieraczka; Uchwyty (x4)
do mocowania bagażu w bagażniku; Uchwyty na napoje w konsoli środkowej; WIP Sound:
radio z MP3 + 6 głośników, gniazdo AUX, sterowanie z kolumny kierownicy;
Wspomaganie kierownicy elektryczne; Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości
położenia; Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń (x3) z regulacją wysokości

WYPOSAŻENIE: ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (AFU); ASR - system
kontroli trakcji; CBC - elektroniczny rozdzielacz siły hamowania strona prawa/lewa;
Centralny zamek sterowany pilotem: jeden pilot zdalnego sterowania; Chromowane łuki
ozdobne nad bocznymi oknami; Chromowany wlot powietrza do silnika; Czujniki
parkowania tył; Czujnik spadku ciśnienia w oponach; Deska rozdzielcza z konsolą w
kolorze czarnym błyszczącym; Dwa uchwyty na napoje chowane w desce rozdzielczej;
Dywaniki tkaninowe przód/tył; Elektryczna regulacja lędźwiowa (w dwóch płaszczyznach)
fotela kierowcy; Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie i tylne; ESP - system
stabilizacji toru jazdy; Felgi aluminiowe 16" (Styl 02) i opony 215/60 R16; Fotele przednie:
manualna regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera; Gniazda 12V: w podłokietniku
centralnym z przodu, w tylnej części konsoli środkowej; Haczyki (x2) na torby w bocznych
ściankach bagażnika; Hamulec postojowy manualny z funkcją Hill Assist; Immobiliser;
Kierownica 3-ramienna skórzana + przyciski sterowania systemem audio; Kieszenie w
drzwiach bocznych z przodu i z tyłu; Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia; Klimatyzacja
automatyczna dwustrefowa Koło zapasowe dojazdowe; Koło; zapasowe pełnowymiarowe
16" (stalowe); Komputer pokładowy + monochromatyczny wyświetlacz graficzny na tablicy
zegarów Kontrolki niezapiętych pasów z przodu i z tyłu z funkcją ostrzegania o wypięciu
pasów; Lakier niemetalizowany; Lusterka boczne składane elektrycznie; Lusterka boczne
sterowane i podgrzewane elektrycznie + zintegrowane migacze; Lusterka boczne w kolorze
nadwozia; Mocowania fotelika dziecięcego Isofix (x2) w drugim rzędzie siedzeń;
Multimedialny Ekran Dotykowy; Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami dla
kierowcy i pasażera; Oświetlenie wnętrza: 1 lampka główna + 4 lampki do czytania;
Pakiet Kierowcy; Pakiet Widoczność; Pasy bezpieczeństwa w drugim rzędzie (3-punktowe
dla wszystkich siedzeń); Pasy bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie z napinaczami i
ogranicznikami siły napięcia; Podłokietnik centralny z przodu z regulacją położenia +
schowek; Podłokietnik tylnej kanapy: 2 uchwyty na napoje, otwór do przewożenia długich
przedmiotów; Poduszki boczne w pierwszym rzędzie foteli; Poduszki czołowe dla kierowcy i
pasażera (pasażera z możliwością dezaktywacji); Poduszki kurtynowe dla pierwszego i
drugiego rzędu foteli; Przednia szyba akustyczna; REF - elektroniczny rozdzielacz siły
hamowania oś przednia/tylna; Reflektory przednie halogenowe + światła do jazdy
dziennej LED; Regulacja kolumny kierownicy manualna w dwóch płaszczyznach; Roleta
przeciwsłoneczna tylnej szyby (tylko z jasną tapicerką Aries); Szyby barwione; Tapicerka
siedzeń tkaninowa; Tempomat z ogranicznikiem prędkości; Tylna kanapa ze składanym i
dzielonym asymetrycznie oparciem; Uchwyty (x4) do mocowania bagażu w bagażniku;

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: lakier metalizowany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: lakier metalizowany

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

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.

