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Прайс-Лист на автомобілі 2021 року

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ L2 L3

2.0 BlueHDi 177 S&S AКПП-8 (виробництво з 01.10.2021р.) ЄВРО-6 ДИЗЕЛЬ 1 346 700 1 405 100

● ●

● ●

● ●

● ●

FH05 ---/● ---/●

UE05 ● ●

Сигналізатор втоми водія E801 ● ●

● ●

● ●

NN01 ● ●

NF10 ● ●

● ●

● ●

FX01 ● ●

BQ01 ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

NR02 ● ●

DK04 ● ●

● ●

NA01 ● ●

UB01 ● ●

HU02 ● ●

RL05 ●/--- ●/---

XN01 ●/--- ●/---

WZ07 ● ●

WO06 ● ●

UD03 ●/--- ●/---

WAAO ● ●

44FY ● ●

● ●

AN17 ● ●

● ●

WLZ0 ● ●

● ●

ES12 ---/ ● ---/ ●

● ●

● ●

PR01 ●/--- ●/---

PR06 ---/● ---/●

ZHCQ ● ●

RS03 ● ●

PD22 ● ---

PD69 --- ●

● ●

●/--- ●/---

---/● ---/●

● ●

WPP0 ● ●

Ручки дверей у колір кузова

Зовнішні дзеркала заднього виду у колір кузова (--- недоступно з виробництва 01.10.2021р. для ACTIVE)

Зовнішні дзеркала заднього виду чорного кольору (● - з виробництва 01.10.2021р.)

Фарба емаль (БІЛА WPP0)

Легкосплавні колісні диски R17, шини 215/60 R17C

Повнорозмірне запасне колесо

Передній та задній бампери у колір кузова

Передній бампер кольору кузова, задній бампер чорного кольору

Боковий захисний молдинг у колір кузова

ЕКСТЕР'ЄР

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

Мультимедійна система з 7" сенсорним екраном, 8 динаміків, USB-роз'єм, Bluetooth.

Розетка 220V + 4од. розетки 12V (● для AКПП Active)

ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Денні ходові LED вогні

Протитуманні фари (● - з виробництва 01.10.2021р.)

Третій  ряд сидінь: 3-х місний, з 3-ма окремо складними спинками 

Сидіння 2-го та 3-го ряду встановлені на рейки та мають поздовжнє регулювання.

МУЛЬТИМЕДІА

Система автоматичного включення переднього склоочищувача і фар

Протитуманні фари з функцією поворотного світла "Corner light" (--- недоступно з виробництва 01.10.2021р.)

ІНТЕР'ЄР

Другий ряд сидінь: 3-х місний, зі складною спинкою у співвідношеннях 2/3 - 1/3 

Праві та ліві механічні зсувні бокові двері

Задні відкидні засклені двері з обігрівом та склоочисником

Задні бокові сонцезахисні шторки другого ряду сидінь (недоступно з виробництва 01.10.2021р. для ACTIVE)

Оздоблення салону: тканина "ASH blue" зі вставкою

Сидіння водія з регулюванням по висоті, підлокітник, поперекова підтримка. Індивідуальне пасажирське сидіння з підлокітником.

Дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям (недоступно з виробництва 01.10.2021р. для ACTIVE)

Додаткове внутрішнє дзеркало заднього огляду ( недоступно з виробництва 01.10.2021р. для ACTIVE)

Двозонний Клімат - контроль для водія та переднього пасажира. Додатковий кондиціонер для заднього ряду сидінь

Автоматичний післяпусковий  догрівач двигуна Webasto

Очисник та підігрів заднього скла
Підігрів сидіння водія та пасажира

Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням, обігрівом та складанням

Задній датчики паркування

КОМФОРТ

Електрогідропідсилювач керма

Бортовий комп'ютер

Регулювання рульової колонки по вильоту і висоті

Електричні склопідйомники передніх дверей

Фронтальна подушка безпеки водія та переднього пасажира

Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX на другому та третьому ряді сидінь

Електричне стоянкове гальмо (несумісний з 4х4 повним приводом) (● - з виробництва 01.10.2021р.)

Акумуляторна батарея з максимальною ємністю, максимально потужні стартер та генератор

Металевий захист двигуна

ДОВЖИНА

ВЕРСІЯ→ Active 

Центральний замок

БЕЗПЕКА

ABS - антиблокувальна система гальм, AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні, EBD - електронна система розподілу 

гальмівних зусиль

ESP - електронна система стабілізації  + ASR - антибуксувальна система

Hill Start Assist - система допомоги при рушанні на підйомі

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

Система моніторингу тиску в шинах

Сигналізатор про непристебнуті ремені безпеки

Автоматичне блокування дверей під час руху



ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ:

L2 L3

AQ05 18 230 18 230

LA04 21 270 21 270

LI01 9 110 9 110

NF04 9 110 9 110

RG04 27 340 27 340

UB07 22 790 22 790

VD18 6 080 6 080

VH04 7 600 7 600

WLX6/WLX7 13 670 13 670

WO07 6 080 6 080

0MM0 16 710 16 710

●   базове обладнання автомобіля

o - можливість додаткового встановлення

 ---  не підлягає встановленню

XX XXX грн.  вартість додаткової платної опції

S&S - система відключення двигуна під час зупинки автомобіля і запуск після звільнення педалі гальма (Stop&Start)

МКПП - механічна коробка перемикання передач; AКПП - автоматична коробка перемикання передач 

Ксенонові фари

Фарба металік (ПІСОЧНИЙ EUM0, ПОМАРАНЧЕВИЙ V7M0 - недоступно з виробництва 01.10.2021р. , ПЛАТИНОВИЙ VLM0, 

КОРИЧНЕВИЙ G6M0, СТАЛЬНИЙ F4M0, ЧОРНИЙ 9VM0)

Скло задніх дверей відчиняється окремо

Навігаційна система

Камера заднього огляду, задній та передній датчики паркування з системою моніторингу "сліпих зон"

Тонування скла бокових вікон та вікон задніх дверей

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Шкіряне оздоблення керма 

Фаркоп, гак якого демонтуэться без інструменту, з електро-комутаційним блоком для підключення причепа до електричної системи 

автомобіля

Пакет "Допомога водієві": адаптивний круїз-контроль з обмежувачем швидкості та утримання безпечної дистанції, Система попередження 

про зіткнення та попередження про екстрене гальмування у міському циклі руху "Active Safety Brake"

Пакет "Безпека" : система попередження зміни полоси + система розпізнавання дорожніх знаків швидкості+"SMARTBEAM" система 

автоматичного перемикання фар + система розпізнавання втоми водія

Шторки +Бокові подушки безпеки для передніх та задніх пасажирів

ВЕРСІЯ→

2. У разі знаходження автомобіля в процесі 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".

Traveller Active 

ДОВЖИНА

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 01.07.2022 по 31.07.2022 на обмежену кількість автомобілів 2021 року виробництва, що знаходяться в період дії спеціальної акції в Україні.

На автомобілі діє гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше)

Додаткова інформація на www.peugeot.ua

https://to.peugeot.ua/lcv-promo/?utm_source=Ebrochure&utm_medium=SEA-SCQ&utm_campaign=AP_UA_Pricelist_vn_Range_PSARAN_Branding_SEA-SCQ_S_LD&utm_content=Stockpdf&ddm1_psa_apua=HashedMail
https://cars.peugeot.ua/?utm_source=Ebrochure&utm_medium=SEA-SCQ&utm_campaign=AP_UA_Pricelist_vn_Range_PSARAN_Branding_SEA-SCQ_A_LD&utm_content=Stockpdf&ddm1_psa_apua=HashedMail

