
01.04.2014

INFORMATIVNI CENIK

ccm kW / KM CO2 (g/km)
Prodajna cena brez 

DDV (EUR)

Informativna 
maloprodajna cena 

(EUR)

v EUR v EUR
Kratka verzija; nosilnost 625
Confort Pack L1 - electricelectricelectricelectric ELEKTROMOTOR 49 / 67 0 27.350,00 33.367,00

Confort Pack L2 - electricelectricelectricelectric ELEKTROMOTOR 49 /  67 0 28.400,00 34.648,00

V informativni maloprodajni ceni je vračunan 22% DDV. 1/2014

Informativna maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta in priprave vozila (127,28 € z DDV)

Confort Pack :
Elektromotor z močjo 49kW

Akumulator z kapaciteto 22,5 kWh

ESP sistem za nadzor stabilnosti vozila

Variabilni servo volan nastavljiv po višini in globini
ABS s sistemom za pomoč pri zaviranju v sili 
ASR - sistem proti zdrsu pogonskih koles
Samodejno prižiganje dnevnih luči
Pomoč pri speljevanju v klanec ''Hill Assist''
Stranske zaščitne letve v črni barvi
Sistem za porazdelitev zavorne moči
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
Voznikova in sovoznikova varnostna zračna blazina
Potovalni računalnik
Zgornja polica v potniščem prostoru spredaj
Odbijači v črni barvi - brizgana plastika
Stranska ogledala v črni barvi - brizgana plastika
Električen pomik stekel z sekvenčnim pomikom na voznikovi strani in sistemom proti priprtju.
Pregradna zaščitna stena (mreža zgoraj +odprtina za prevoz daljših predmetov)
Asimetrična krilna zadnja vrata brez stekla
Kljuke vrat v črni barvi
Stranske zaščitne letvice v črni barvi
Zunanji ogledali v črni barvi
15'' jeklena platišča z pokrovi
Voznikov sedež nastavljiv po višini
Pokrit predal pod voznikovim sedežem
Ročna klimatska naprava
Radio CD z MP3 predvajalnikom + 2 zvočnika

Sovoznikova zložljiva sedežna klop za dve osebi

Sredinski sedež multifunkcijsko zložljiv + stranski sovoznikov sedež modularno zložljiv

PVC podlaga v potniškem prostoru
El. pomični zunanji ogledali
Sekvenčni pomik stekel na voznikovi strani
Daljinsko centralno zaklepanje
Desna stranska drsna vrata (velja samo za različico L2)
Komplet za popravilo predrte pnevmatike
Priključek za počasno polnjenje akumulatorja (priložen kabel)
Priključni kabel za počasno polnjenje dolžine 5m (standardni vtič 220V)
Priključek za hitro polnjenje akumulatorja (kabel in hitri polnilnik nista priložena)
Aerodinamična prednaja vstopna maska in pokrovi koles
Kadilski paket

PEUGEOT PARTNER ELECTRICPARTNER ELECTRICPARTNER ELECTRICPARTNER ELECTRIC FURGON

Cene in opis opreme so informativne. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in opreme brez predhodnega obvestila.
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PEUGEOT PARTNER ELEKTRIČNI FURGON                                                        
Prodajna cena brez DDV 

(EUR)
Informativna 

maloprodajna cena

FURGON električni CONFORT v EUR v EUR
Stranski zračni varnostni blazini NF02 300,00 366,00    
Posamičen sovoznikov sedež AX02 BREZPLAČNO BREZPLAČNO
Ogrevanje prednjih sedežev (voznik in sovoznik) NA01 200,00 244,00    
Senzor za dež NB08 159,84 195,00    
Naprava za prostoročno telefoniranje + USB Box WLRW 220,00 268,40    

Navigacijska naprava RT6 (naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth + USB priključek + predvajanje glasbe prejko 
telefona + STEREO analogni priključek)

WLQI 1.150,00 1.403,00    

Pregradna zaščitna stena med potniškim in tovornim prostorom z mrežo zgoraj in odprtino za daljše predmete - 
odstranljiva

PX28 100,00 122,00    

Pregradna zaščitna stena med potniškim in tovornim prostorom z mrežo zgoraj in odprtino za daljše predmete + plastični 
dodatki ob straneh + zvočna izolacija - odstranljiva

PX30 150,00 183,00    

Pregradna zaščitna stena iz materiala ABS med potniškim in tovornim prostorom z oknom SECURIT. Prevleka pregrade v 
potniščem prostoru iz blaga.

PX34 180,00 219,60    

Odprtina na zadnjem delu strehe (samo za krajšo verzijo) NL01 300,00 366,00    
Leva stranska drsna vrata (ni možno z NL01) PC19 200,00 244,00    
Prednji meglenki (serijsko z NB08) PR01 120,00 146,40    
Parkirni senzorji zadaj UB01 250,00 305,00    
Električno zložljivi in ogrevani zunanji stranski ogledali HU02 50,00 61,00    
Odbijači v barvi karoserije + meglenke + LED dnevne luči (dolžina L2 ima zadnji odbijač v črni barvi!) ED17 204,92 250,00    
Ogrevano steklo in brisalnik na zadnjih asimetričnih krilnih vratih PB04 210,00 256,20    
Volanski obroč v usnju VH04 50,00 61,00    
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