BOXER OSOBOWY

CENNIK PEUGEOT BOXER OSOBOWY
- Rok produkcji 2012 / Rok modelowy 2012
WERSJA

WAŻNY OD 06.06.2012

CENA BRUTTO

SILNIK

KOMBI 8-/9-OSOBOWY
330 L1H1 110

2,2 HDi 110 KM

113 630 zł

330 L1H1 130

2,2 HDi 130 KM

118 680 zł

333 L2H2 130

2,2 HDi 130 KM

127 230 zł

KOMBI PLUS 8-/9-OSOBOWY
333 L2H2 130

2,2 HDi 130 KM

137 980 zł

333 L2H2 150

2,2 HDi 150 KM

141 980 zł

333 L2H2 180

3,0 HDi 180 KM

149 880 zł

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOMBI

KOMBI PLUS

246 zł

•

•

•

488 zł

•

•

•

DODATKOWE OGRZEWANIE CZĘŚCI PASAŻERSKIEJ

1046 zł

•

CZUJNIK COFANIA Z TYŁU

1599 zł

1599 zł

FOTEL KIEROWCY AKTYWNY

1845 zł

1845 zł

RADIO ZE STEROWANIEM PRZY KIEROWNICY Z WYŚWIETLACZEM

2214 zł

2214 zł

KLIMATYZACJA PRZEDNIA I TYLNA, SCHOWEK PRZEDNI CHŁODZONY

5535 zł

5535 zł

ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE

7503 zł

7503 zł

OBUDOWA SIEDZENIA KIEROWCY
TYLNE ZAWIESZENIE O ZWIĘKSZONYM KOMFORCIE
LUSTERKA BOCZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE
ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE

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
SPECJALNA OFERTA AKCESORIÓW
PAKIET „KOMFORT”
– TERAZ 875 ZŁ

PAKIET„OCHRONA”
– TERAZ 548 ZŁ

OWIEWKI SZYB PRZEDNICH
BOCZNYCH

DYWANIKI GUMOWE PRZEDNIE

POJEMNIK IZOTERMICZNY
(POJEMNOŚĆ 15 L)

TORBA PRODUKTÓW TECHNATURE
CHLAPACZE TYLNE

TORBA DO BAGAŻNIKA

PEUGEOT FINANCE to kompleksowa oferta usług kredytowych, leasingowych orazubezpieczeniowych na
zakup nowych i używanych samochodów marki Peugeot dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Proponujemy specjalną ofertę finansową dla modelu Peugeot Boxer Osobowy
KREDYT 50/50
Założenia przyjęte do obliczenia RRSO: cena pojazdu: 113 630 zł, wpłata własna: 56 815 zł, stopa oprocentowania kredytu: 0,0%, finansowana prowizja bankowa: 5,5% kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu: 59 939,83 zł
(zawiera prowizję bankową), miesięczna opłata administracyjna: 0 zł, czas obowiązywania umowy: 12 miesięcy,
wysokość raty balonowej płatnej po 12 miesiącach: 59 939,83 zł, RRSO: 5,5%, całkowita kwota do zapłaty
przez konsumenta (określona w sposób szacunkowy zgodnie z art. 8 ustawy z dn. 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim): 59,939,83 zł.
Zgoda na udzielenie kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta ustalanej zgodnie z procedurami Banku. Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce ma prawo wymagać dodatkowych dokumentów
w trakcie oceny zdolności kredytowej. Niniejsze propozycje nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66
Kodeksu cywilnego. Prezentowane informacje zostały podane według stanu na czerwiec 2012.
LEASING OD 106%
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego. Okres leasingu 2
lata, wpłata początkowa 45%, wykup 19%. Dostępne są inne parametry umowy. Szczegóły oferty jak i informacje o pozostałych dostępnych produktach leasingowych oraz kredytowych znajdą Państwo u Autoryzowanego Dystrybutora Peugeot.
UMOWY SERWISOWE OPTIWAY
• „Przedłużenie Gwarancji”,
dzięki której okres ważności gwarancji może być przedłużony na kolejne 3 lata,
• „Obsługa”,
zapewniającą bezpłatne wykonanie przeglądów okresowych Peugeot,
• „Przedłużenie Gwarancji Plus Obsługa”, łączącą korzyści z dwóch w/w umów,
• „Utrzymanie”,
zapewniającą bezpłatne wykonanie przeglądów okresowych Peugeot oraz
wymianę części zużywających się eksploatacyjnie.
Szczegóły u Autoryzowanego Dystrybutora PEUGEOT.

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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