Peugeot Traveller – Verðlisti
Útfærsla

Eyðsla / Co2

Navette – L2
Navette – L2
Navette – L3 Langur
Navette - L3 Langur

Vélarstærð
Hestöfl
2,0 BlueHDi 150hö
2,0 BlueHDi 180hö
2,0 BlueHDi 150hö
2,0 BlueHDi 180hö

Skipting

Verð

5,3 /137
5,7 /159
5,4 / 147
5,9 / 160

Beinskiptur
Sjálfskiptur
Beinskiptur
Sjálfskiptur

6.190.000 kr.
6.990.000 kr.
6.390.000 kr.
7.190.000 kr.

CombiSpace Premium – L2
CombiSpace Premium – L3

2,0 BlueHDi 180hö
2,0 BlueHDi 180hö

6,3 /166
6,3 / 166

Sjálfskiptur
Sjálfskiptur

8.250.000 kr.
8.450.000 kr.

Blandaður akstur

Helsti staðalbúnaður
9 sæti ( bílstjórasæti + tveggja manna bekkur í fremstu röð, 3 sæti miðjuröð, 3 sæti aftasta röð )
8 sæti ( bílstjórasæti + farþegasæti í fremstu röð, 3 sæti miðjuröð, 3 sæti aftasta röð )
Miðjusætaröð fellanleg 1/3 - 2/3 - Aftasta sætaröð fellanleg 1/3 - 2/3
16“ Stálfelgur 215/65 R16
Bílstjórasæti með hæðarstillingu, armpúða og mjóhryggsstillingu
Rennihurð á hægri hlið
Hleri að aftan með hita í rúðu og rúðuþurrku
Upphitanlegt bílstjórasæti og farþegasæti framan
Rafdrifnar rúður framan
Rafdrifnir speglar
Litaðar rúður að aftan R2+ R3
Regn- og birtuskynjari í framrúðu, innispegill með sjálfvirkri dimmingu
LED Dagljós – Þokuljós í framstuðara
Loftkæling (AC )
Blindpunktsaðvörun
Loftþrýstingsskynjari á dekk
Samlitir stuðarar í milllengd ( L2 ), ómálaðir í löngum ( L3 )
Samlitir hurðarhúnar með krómi og hliðarlistar samlitir
Fjarstýrð samlæsing
Plastklæðning á gólfum / Teppi í Premium
Öryggisloftpúðar að framan, í hliðum sæta og hliðum í toppi
Útvarp - USB tengi, AUX tengi, 3 stk 12V tengi
Bluetooth handfrjáls tengibúnaður fyrir síma
Varadekk
17“ Álfelgur 225/55 R17
7“ Margmiðlunarskjár í mælaborði
Rafdrifin rennihurð hægri
Nálægðarskynjarar framan og aftan, Raffellanlegir speglar
Leðuráklæði Claudia ( Aðeins 8 sæta )
Rafdrifin framsæti
Glerþak í miðjuröð og öftustu röð
Xenon aðalljós
Tölvustýrð miðstöð – aukamiðstöð að aftan
Borð á sætisbökum
Lyklalaust aðgengi + Rafdrifin hægri rennihurð með handfrjálsri opnun
220 Volta tengi

Navette

-

-

CombiSpace
Premium
-

Peugeot Traveller – Verðlisti aukabúnaður
Aukabúnaður

Málmlitur*
Svartur litur ( Noir Onyx)
Aurhlífar að framan og aftan
Álfelgur 17“ *
Tölvustýrð miðstöð *
Dráttarkrókur
Xenon aðalljós*
Glerþak – miðjuröð og aftasta*
Skyggðar rúður að aftan
Þjófavörn með hreyfiskynjara

190.000 kr.
50.000 kr.
35.000 kr.
170.000 kr.
70.000 kr.
245.000 kr.
190.000 kr.
400.000 kr.
65.000 kr.
60.000 kr.

Nálægðarskynjarar að aftan
Nálægðarskynjarar framan og aftan
Bakkmyndavél,með nálægðarskynjurum aftan*
Bakkmyndavél með nálægðarskynjurum framan og aftan*
Bakkmyndavél með nálægðarskynjurum framan og aftan* ( Combi Prem)
Webasto Aukamiðstöð – með fjarstýringu*
8 sæta í stað 9 sæta (Navette - tvö sæti framan í stað þriggja) *
Tvískiptar afturhurðir með hita og rúðuþurrku í stað hlera* ( Navette)
Rennihurð á vinstri hlið
Rafdrifin rennihurð einnig á vinstri hlið ( Combispace Premium)

60.000 kr.
210.000 kr.
120.000 kr.
260.000 kr.
60.000 kr.
170.000 kr.
0 kr
30.000 kr.
110.000 kr
190.000 kr.

Grip Control - Veggripspakki * kr. 300.000


17“ Stálfelgur



Heilsársdekk ( Mud & Snow).

5 stillingar Grip Control - Veggripspakka:

Snjór

Góðar aðstæður

Sandur

Krefjandi aðstæður- laus möl og jarðvegur.

Aftengja spólvörn og stöðugleikakerfi

*Pantað með bíl frá verksmiðju. CO2 gildi og eyðslutölur eru aðrar fyrir bíla með Grip Control – Veggripspakka. Sjá nánar í bækling.
** Verð með niðurfelldum vörugjöldum til leigubílstjóra með tilskyld leyfi.

Framlengd ábyrgð**

3 ár / 60.000 km
4 ár / 80.000 km
5 ár / 100.000 km


kr 99.000
kr 139.000
kr 189.000

Pantað með bíl frá verksmiðju

Brimborg og Peugeot áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi gjaldmiðla. Kaupverð, verð
aukabúnaðar, búnaður og uppítökuverð eldri bíls er ekki bindandi af hálfu Brimborgar fyrr en kaupandi og söluráðgjafi Brimborgar hafa skrifað
undir kaupsamning. Ábyrgð : Kaupandi hefur rétt samkvæmt íslenskum lögum til að bera fram kvörtun um galla í allt að tvö ár frá afhendingu
bifreiðarinnar. Að auki býður Brimborg kaupanda val um framlengda verksmiðjuábyrgð gegn gjaldi og gegn sérstökum skilmálum. Söluráðgjafar
veita nánari upplýsingar um ábyrgðar- og þjónustuskilmála en ýtarlegar upplýsingar fylgja í eiganda- og þjónustuhandbók bílsins.
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