Peugeot Rifter L1 Active BlueHDi 100

Varustustase:
Võimsus: 75 kW/hj
Mootor:
Käigukast:
Kütus:
peugeot.autospirit.ee

Sinu sõiduk
Rifter L1 Active BlueHDi 100

18 100 €

Punane Ardent

165 € (Sisaldub hinnas)

ACTIVE PLUS pakett

2 550 € (Sisaldub hinnas)

Sõiduki hind
Kuumakse

Varustused

Tehnilised andmed

peugeot.autospirit.ee

18 100 €

21 115 €

173 € kuu*

Töömaht

1499 (cm³)

Võimsus

75 (kW/hj)

Pöördemoment

254 (Nm / p/min)

Kiirendus

12.5 (0-100 km/h s)

Tippkiirus

175 (km/h)

Heitmenorm

Euro 6.2

WLTP kütusekulu - kombineeritud

5.4 - 6.1 (l/100km)

WLTP CO2 heitkogused

141 - 160 (g/km)

NEDC kütusekulu - linn

4.8 (l/100km)

NEDC kütusekulu - maanteel

4 (l/100km)

NEDC kütusekulu - keskmine

4.3 (l/100km)

NEDC CO2 heitkogused

113 (g/km)

Pikkus

4403 (mm)

Laius

1848 (mm)

Kõrgus

1880 (mm)

Teljevahe

2785 (mm)

Kliirens

180 (mm)

Tühimass koos juhiga

1510-1958 (kg)

Kandevõime

488 (kg)

Piduriteta haagise mass

740 (kg)

Piduritega haagise mass

1300 (kg)

Kütusepaak

50 (l)

Max kaubaruum

3 (m³)

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu. Autospirit omab õigust hindu muuta. Pildid on illustratiivsed.

Peugeot Liising kasutusrendi krediidi kulukuse esialgne määr on 1,95 % aastas järgmistel näidistingimustel: sõiduki hind koos käibemaksuga 25 700 eurot;
sissemakse 5 140 eurot (20% sõiduki hinnast); jääkväärtus 30% sõiduki hinnast; kasutusse võetav krediidisumma koos käibemaksuga 20 560 eurot; intressimäär 1,9%
aastas krediidijäägilt (intressimäär koosneb kuue kuu euriborist ja marginaalist 1,9%; 28. 05. 2018 oli kuue kuu euribor –0,269% (euribori negatiivne väärtus
arvestatakse intressi arvutamisel võrdseks nulliga); lepingus fikseeritud euribor võib muutuda iga kuue kuu järel, marginaal on fikseeritud lepingu lõpuni); tagastamine
viie aasta jooksul 60 igakuise annuiteetmaksena; igakuise annuiteetmakse suurus esimesel kuuel kuul 233,35 €; lepingu sõlmimise tasu 199 eurot, makstakse lepingu
sõlmimisel. Kliendi makstav tagasimaksete summa 14 001,60 eurot ja kogusumma 27 078,34 eurot. Liisinguperioodil peab liisitud sõidukil olema kasko- ja
liikluskindlustus. Kindlustamise kulusid ning võimalikke vara registreerimiskulusid, riigilõive ja hindamisakti tasu ei ole kulukuse määras arvesse võetud. Tutvuge
tingimustega www.seb.ee ja vajadusel pidage nõu asjatundjaga. Liisingut pakub AS SEB Liising. Pakkumine kehtib kuni sõidukeid jätkub. Foto on illustratiivne.

peugeot.autospirit.ee

