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ccm kW / KM CO2  (g / km)
Informativna prodajna 
cena brez DDV (EUR)

Informativna 
maloprodajna cena 

(EUR)        

PEUGEOT   RCZ R  v EUR v EUR

RCZ R 1.6 THP VTi 270 1.598 199 / 270 145 33.655,74 41.060,00
V maloprodajni ceni je vračunan 22% DDV. 1/2013

Informativna maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta in priprave vozila (75,11€ z DDV).

RCZ R
Motorni agregat 1.6 THP VTi 270

Konstrukcijsko ojačan 6 stopenjski ročni menjalnik

Posebno oblikovani športni sedeži z dodatno bočno oporo (Peugeot Sport)

Mehanska zapora diferenciala TORSEN

Voznikova in sopotnikova zračna blazina

Stranski zračni blazini spredaj THORAX

2x sistem ISOFIX zadaj - standard za pritrditev otroških sedežev

ABS sistem proti blokiranju koles

ESP sistem stabilnosti vozila s funkcijo za pomoč pri speljevanju

ESP z možnostjo popolnega izklopa

ASR + sistem samodejne prilagoditve proti zdrsu pogonskih koles

EBD sistem za porazdelitev zavorne moči

Tempomat in omejevalnik hitrosti

Avtomatsko zaklepanje ob speljevanju vozila

Senzor za dež

Samozatemnitveno notranje ogledalo

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Črni (mat) strešni loki

Spremljevalna osvetlitev ob zaklepanju in odklepanju vozila

Dinamični ksenonski žarometi

Pranje žarometov 

Funkcija luči (Follow me home)

LED dnevne luči

Komplet za popravilo predrte pnevmatike + rezervno kolo

Električni pomik stekel (sekvenčni)

Električno nastavljivi, ogrevani in zložljivi zunanji ogledali

Daljinsko centralno zaklepanje (možnost odpiranja prtljažnega pokrova)

Avtomatska dvopodročna klimatska naprava

Naslon za roke spredaj

Počivalo za levo nogo iz aluminija

Parkirni senzorji zadaj

Športni odbijač spredaj in zadaj v barvi karoserije

Navigacijaska naprava WIP NAV (RT6)

USB Box + Bluetooth

Spojler na zadnjem delu vozila - nepomičen

Širši Sprednji in zadnji kolotek

Dve kromirani izpušni cevi

Zavorni diski premera 340 mm

Zavorne čeljusti spredaj v rdeči barvi, označene z oznako Peugeot Sport 

19 palčna lita platišča RCZ R (dimenzija pnevmatik 235/40 R19)

NEW PEUGEOT   RCZ

Cene in opis opreme so informativne. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in opreme brez predhodnega obvestila.


