BOXER OSOBOWY

CENNIK – PEUGEOT BOXER OSOBOWY

WERSJA

WAŻNY OD 1.05.2010

CENA BRUTTO

SILNIK

KOMBI 6-/9-OSOBOWY
330 L1H1 100

2,2 HDi 100 KM

110 230 zł

330 L1H1 120

2,2 HDi 120 KM

115 680 zł

333 L2H2 120

2,2 HDi 120 KM

124 230 zł

KOMBI PLUS 9-OSOBOWY
333 L2H2 120

2,2 HDi 120 KM

134 980 zł

333 L2H2 160

3,0 HDi 157 KM

144 480 zł

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOMBI

KOMBI PLUS

•

OBUDOWA SIEDZENIA KIEROWCY
TYLNE ZAWIESZENIE O ZWIĘKSZONYM KOMFORCIE

488 zł

•

LUSTERKA BOCZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE

488 zł

•

ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE

793 zł

•

DODATKOWE OGRZEWANIE CZĘŚCI PASAŻERSKIEJ

1037 zł

•

CZUJNIK COFANIA TYŁEM

1586 zł

1586 zł

FOTEL AKTYWNY KIEROWCY

1830 zł

1830 zł

RADIOODTWARZACZ CD Z MP3, STEROWANIE RADIEM Z KIEROWNICY

2196 zł

2196 zł

5490 zł

5490 zł

7442 zł

7442 zł

KLIMATYZACJA PRZEDNIA I TYLNA, SCHOWEK PRZEDNI CHŁODZONY
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE

UWAGA! Pełna lista dostępnych opcji oraz wymuszeń i wykluczeń jest dostępna u autoryzowanych dystrybutorów Peugeot.
Szczegółowe dane techniczne są dostępne w katalogu.
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BOXER OSOBOWY
PEUGEOT FINANCE
PSA Finance Polska Sp. z o.o. oraz Banque PSA Finance SA Oddział w Polsce to dwie
instytucje należące do Grupy PSA Peugeot Citroën, gwarantujące usługi kredytowe, leasingowe
oraz ubezpieczeniowe na najwyższym poziomie.
Kredyt Peugeot Finance oferowany jest od 4 kwietnia 2005 roku przez Banque PSA Finance Oddział
w Polsce, natomiast leasing oferowany jest przez PSA Finance Polska Sp. z o.o. od 2001 roku.
Peugeot Finance dostarcza klientom sieci Peugeot kompleksową ofertę finansową i zapewnia możliwość
wyboru najodpowiedniejszej formy finansowania zakupu samochodów.
Przedsiębiorcy mogą skorzystać zarówno z kredytu, jak i z bogatej gamy produktów leasingowych
dopasowanych do potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów.
W ramach oferty leasingu Peugeot Finance oferujemy:
• atrakcyjne warunki finansowe,
• uproszczoną procedurę,
• wachlarz dodatkowych produktów serwisowych,
• bezkonkurencyjne stawki ubezpieczenia komunikacyjnego.
Wśród produktów znajduje się również wynajem długoterminowy Peugeot Finance, oferta skierowana do
klientów flotowych łącząca finansowanie klasycznym leasingiem operacyjnym z zarządzaniem flotą pojazdów.
Peugeot Finance zapewnia szybką i profesjonalną obsługę w salonie dealera.

RATA KREDYTU OD

1 739,66 zł

RATA LEASINGU OD

809,56 zł

SPECJALNA
OFERTA
UBEZPIECZENIOWA
Z OKAZJI
200-LECIA
MARKI

RRSO 10,02 %

UMOWY SERWISOWE OPTIWAY
Proponujemy Państwu umowy serwisowe Peugeot OPTIWAY:
• umowę „UTRZYMANIE SAMOCHODU” zapewniającą m.in.: bezpłatne wykonanie przewidzianych
przeglądów, wymianę części eksploatacyjnych,
• umowę „PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI”, dzięki której okres ważności gwarancji umownej może być
przedłużony o 2 lata.
W ofercie Peugeot w ramach gwarancji i umów serwisowych Optiway istnieje możliwość korzystania
z usługi assistance. Ponadto umowy serwisowe Optiway zapewniają pomoc również w sytuacjach
awaryjnych takich jak:
• zgubienie kluczy,
• brak paliwa,
• przebicie opony.
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy również Peugeot Rapide, gdzie bez konieczności wcześniejszego
umówienia wizyty i od ręki mogą Państwo wykonać po zryczałtowanych i stałych cenach pięć podstawowych
usług oraz usługi opcjonalne dla danego punktu serwisowego.

od

od

PRZEDŁUŻENIE
GWARANCJI

UTRZYMANIE
SAMOCHODU

na 3 lata/90 000 km

przez 3 lata/90 000 km

3 890 zł

9 160 zł

UWAGA! Przedstawione informacje oparte są na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. Prezentowane dane techniczne,
wyposażenie, opcje i kolory mogą zostać w każdej chwili zmienione lub być niedostępne, mogą też być ograniczone do części modeli, oznaczonych serii specjalnych lub być ograniczone liczbą dostępnych pojazdów. Wszystkie ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami brutto ( oprócz
rat leasingu, które są podane w cenach netto, bez podatku VAT). Dane zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Treść cennika ma charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie należy jej traktować jako wiążącego prawnie zobowiązania lub zapewnienia gwarancyjnego w rozumieniu art. 13. Ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – gwarancję stanowi
wyłącznie dokument gwarancyjny wydany przez sprzedawcę. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu dokonane zostaje w chwili
podpisania umowy sprzedaży lub dostawy pojazdu. Dane dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów dostępne są na www.peugeot.pl. W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji o oferowanych pojazdach, usługach i akcesoriach zapraszamy do autoryzowanych dystrybutorów Peugeot.
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