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PEUGEOT 301 Прайс-Лист на автомобілі 2020 року

ACTIVE ALLURE

1.2 PureTech 82 МКПП ЄВРО-6 БЕНЗИН 374 500 грн. ---

390 800 грн. ---

370 800 грн.

436 500 грн. 465 900 грн.

416 500 грн.

1.6 HDi 92 МКПП (до виробництва грудня 2020) ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ 446 600 грн. 513 400 грн.
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AD01 ● ●

● ●

AL04 ● ●

RE02 ● ●

● ●

● ●

● ●

ON02 ● ●

---- ●

8HFR ● ----

Оздоблення салону: темна тканина CRAN Adamantium 1VFY ---- ●

---- ●

● ●

WLL5 o ●

● ●

● ●

PR01 ● ●

ZH39 ● ----

ZH75 ---- ●

Легкосплавні колісні диски R16 / San Diego (з виробництва грудня 2020) ZH45 ---- ●

Повнорозмірне запасне колесо R15 (на Allure до виробництва жовтня 2020) ● ●

Повнорозмірне стальне запасне колесо R16 (з виробництва грудня 2020) ---- ●

● ●

● ●

GV04 ---- ●

● ●

1.6 VTi 115 АКПП-6 (Allure до виробництва жовтня 2020) ЄВРО-5 БЕНЗИН

1.6 VTi 115 МКПП ЄВРО-5 БЕНЗИН

ESP - електронна система стабілізації + EBA - система допомоги при екстреному гальмуванні

Круїз-контроль

Автоматична активація аварійної сигналізації при екстреному гальмуванні

Сигналізатор про непристебнуті ремені безпеки

Електричні склопідйомники задніх дверей

Електропідсилювач керма

Фронтальна подушка безпеки водія

Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира

Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX

Імобілайзер

Центральний замок  + пульт PLIP

Захист двигуна

КОМФОРТ

Бортовий комп'ютер

Регулювання рульової колонки по висоті

Електричні склопідйомники передніх дверей

БЕЗПЕКА

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

Оздоблення салону: темна тканина Oline Grey Dolmen

Сидіння водія, що регулюється по висоті

Пакет курця ( попільничка + прикурювач)

Розетка 12V

Задній ряд сидінь, що складається у співвідношеннях 1/3 - 2/3 

Автоматизований кондиціонер

Обігрів заднього скла

Підігрів передніх сидінь

Обігрів нижньої частини лобового скла 

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та обігрівом

ІНТЕР'ЄР

Шкіряне оздоблення керма

Автоматичне блокування дверей під час руху

ABS - антиблокувальна система гальм 

Центральний передній підлокітник

МУЛЬТИМЕДІА

Радіопідготовка (антена+електропроводка)

Радіоприймач CD/MP3, 4 динаміка, Bluetooth, USB - роз'єм

ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Галогенові фари головного світла

Денні ходові LED вогні

Протитуманні фари

ЕКСТЕР'ЄР

Сталеві колісні диски R15 / HOBART 185/65R15

Легкосплавні колісні диски R15 / Harvey (до виробництва 30.09.2020)

Ручки дверей у колір кузова

Зовнішні дзеркала заднього виду у колір кузова 

Хромоване обрамлення решітки радіатора та нижньої частини бокових вікон 

Фарба емаль (ЧОРНИЙ XYP0)

https://to.peugeot.ua/301-promo/?utm_source=pricelist&utm_medium=DIS-OTH&utm_campaign=ap_ua_pl-peugeot-301_vn_301_1pm3_promo_dis-oth_s_ld&utm_content=price&utm_term=dec-2020-jun-2020


ACTIVE ALLURE

RG03 4960 ●

NF01 4960 5 330 грн.

ZH1L ---- 2 660 грн.

AB11 ---- 7 990 грн.

Задній датчик паркування + Радіоприймач CD/MP3, 4 динаміка, Bluetooth, USB - роз'єм UB01 13 650 грн. 6 660 грн.

UB09 ---- 17 320 грн.

Радіоприймач CD/MP3, 4 динаміка, Bluetooth, USB - роз'єм (● при замовленні UB01) WLL5 7440 / ● ●

WLL9 ---- 21 310 грн.

ZHGN ---- 7 990 грн.

WPP0 4 960 грн. 5 330 грн.

0MM0 12 410 грн. 13 320 грн.

● -  базове обладнання автомобіля

o - можливість додаткового встановлення

XX XXX грн. - вартість додаткової платної опції

 ---  не підлягає встановленню

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

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

Додаткова інформація на www.peugeot.ua

Бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира

Легкосплавні колісні диски R16 / SPA 195/55R16 (до виробництва 30.09.2020)

Камера заднього огляду + Задній датчик паркування + Сенсорний екран 7", MirrorScreen, радіоприймач, 4 

динаміка, Bluetooth, USB - роз'єм

Навігаційна система, Сенсорний екран 7",  MirrorScreen, радіоприймач, 4 динаміка, Bluetooth, USB - роз'єм

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Круїз-контроль

Сигналізація

Легкосплавні колісні диски R16 / PERTH 195/55R16  (до виробництва 30.09.2020)

Фарба металік :  ПІСОЧНИЙ  EUM0 (до виробництва 30.09.2020 ), СРІБЛЯСТИЙ F4M0, СИНІЙ JGM0 (до 

виробництва 30.09.2020) , ПЛАТИНОВИЙ VLM0, ЧОРНИЙ 9VM0 (з виробництва 05.10.2020)

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 23.12.2020 по 31.01.2021 на обмежену кількість автомобілів 2020 року виробництва, що знаходяться в 

період дії спеціальної акції в Україні.

2. У разі замовлення автомобіля, що знаходиться в процесі виробництва  або 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".

Фарба емаль (БІЛИЙ WPP0)


