PEUGEOT 207 CC
již od 420 000 Kč

AKČNÍ
CENÍK

VÝBAVA

MOTOR

SPORT

1.6 16V VTi 120 k MAN 5

CENA

SLEVA

AKčNí CENA

500 000 kč

80 000 kč

420 000 Kč

akční nabídka platná od 1. 7. 2014 do odvolání.

AKČNÍ NABÍDKA
Využijte nabídku úvěru od Peugeot FiNaNCe
a inancujte svůj nový vůz s 0 % úrokem!

PEUGEOT 207 CC

SPORT

PEUGEOT 207 CC
< BEZPEčNOST
airbag řidiče a spolujezdce
boční airbagy

NF02

bezpečnostní pásy vpředu výškově nastavitelné s pyrotechnickými předpínači
a omezovači přítlaku se signalizací nepřipoutání řidiče / spolujezdce
3-bodové bezpečnostní pásy vzadu s omezovači přítlaku a signalizací odpoutání za jízdy
bezpečnostní úchyty dětské sedačky isoFiX na sedadle spolujezdce
abs + elektronický rozdělovač brzdných sil + eVa + samočinná aktivace výstražných světlometů
systém kontroly stability esP + asr
Posilovač řízení
ocelová kola Perth 16”
Hliníková kola Canberra 16”
Hliníková kola Hockenheim 17”
rezervní kolo na dojetí
regulátor a omezovač rychlosti
alarm a superzamykání
Plně automatická elektrická stahovatelná střecha
Výsuvné chromované bezpečnostní oblouky pro případ převrácení vozu

•
•
•

aF01
uF01

rP02
ol08
rs02
rg03
ab08
tC08

•
•
•
•
•
•
11 700 kč
15 700 kč
•
9 800 kč
8 800 kč
•
•

< VIDITELNOST + OSVĚTLENí
Celodenní svícení
Přední mlhové světlomety
tónované vrstvené čelní sklo
tónovaná skla
elektrická a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie
Pack Město = elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka + zadní parkovací asistent
Zrcátka v předních slunečních clonách
osvětlení zavazadlového prostoru

ek01
Pr01
VF10
VD02
rJ04
Hu02

•
•
•
•
•
11 800 kč
•
•

Vb09

•

< KOMfORT
Centr. zamykání + radiové dálkové ovládání + automatické zamykání dveří při jízdě
+ signalizace otevřených dveří
elektrické ovládání předních oken sekvenční
elektrické ovládání zadních oken
Pylový iltr (5)
Manuální klimatizace + chlazená schránka u spolujezdce
Pack komfort = automatická dvouzónová klimatizace + chlazená schránka u spolujezdce
+ dešťový a světelný senzor + elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko + osvětlená zrcátka
předních slunečních clon
Palubní počítač
otáčkoměr
Výškově a osově nastavitelný volant
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
Výškově nastavitelné přední opěrky hlavy
Vyhřívaná sedadla (4)
osvětlená a uzamykatelná schránka u spolujezdce
ochranná síť Windstop

re01

•
•
•
25 000 kč

WHPa

35 000 kč

le02

Me07

•
•
•
•
•
4 900 kč
•
6 900 kč

rádio rD4 + CD přehrávač + MP3 přehrávač + 6 reproduktorů + ovládání u volantu
WiP bluetooth + usb box
Pack Hii + WiP bluetooth + usb box (1)
Navigační systém rNeg (WiP Nav) s barevnou obrazovkou a kartograickými daty na sD kartě + HF bluetooth

WlsC
WlNP
WlNr
WlMl

•
7 500 kč
19 200 kč
19 500 kč

Navigační systém rNeg (WiP Nav) s barevnou obrazovkou a kartograickými daty na sD kartě
+ HF bluetooth + Pack Hii (1)

WlMi

31 200 kč

We02

6 900 kč

oPQD

•
•
•
•
34 300 kč

WF05

< AUDIO

< DESIgN
sdružený přístroj se 4 ciferníky a bílým podkladem a chromovaným okrajem
Pack sport (přední nárazník s chromovanou mřížkou vstupu vzduchu „Ferrari“ + sportovní kožený volant
+ manžeta řadicí páky v kůži + alu pack (3) + boční lišty v barvě karoserie s chromovaným zdobením)
Chromovaná koncovka výfuku
Černé boční ochranné lišty
kliky dveří v barvě karoserie
sportovní přední sedadla
kožené čalounění (+ koberečky vpředu)

•

SPORT

PEUGEOT 207 CC
Metalický lak
barva Červená aden

0MM0
1NP0

10 995 kč
2 900 kč

< PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA (OPTIWAY GARANCE)
2 + 1 rok / 60 000 km
2 + 1 rok / 100 000 km
2 + 2 roky / 60 000 km
2 + 2 roky / 100 000 km
2 + 3 roky / 60 000 km
2 + 3 roky / 100 000 km

2 819 kč
4 187 kč
4 223 kč
6 268 kč
5 227 kč
7 768 kč

k běžné smluvní záruce můžete uzavřít jednu ze tří servisních smluv: optiway garance, optiway Údržba nebo optiway servis, které vás budou krýt před nečekanými výdaji za vozidlo. bližší informace naleznete v sekci http://peugeot.cz/peugeot-optiway/.

• Standardní výbava

(1) sound systém Hii Jbl zahrnuje reproduktory výškové + medium + basové, zesilovač 240 W, displej typu C
(3) alu pack = hliníková hlavice řadicí páky, dekorace prahů dveří a pedály v hliníku
(4) v sérii v případě objednání koženého čalounění
(5) s aktivním uhlíkem v případě objednání automatické klimatizace

Ozdobné kryty kol Perth 16”

Hliníková kola Canberra 16”

Hliníková kola Hockenheim 17”

PEUGEOT 207 CC

TECHNICKÉ ÚDAJE

< MOTOR
Zdvihový objem (cm3)
Maximální výkon (k/kW)
při ot/min
točivý moment (Nm)
při ot/min
Pneumatiky

1.6 16V VTi 120k MAN 5
1598
120/88
6000
160
4250
195/55 r16 V**
195/55 r16 V
205/45 r17 V/W

< VÝKONY
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení z 0-100 km/h (s)
1000 m s pevným startem (s)

192
10,7
32,3

< SPOTŘEBA (l/100 km)
Městský provoz
Mimoměstský provoz
kombinovaný provoz
objem nádrže (l)

8,6**/8,7
5,2**/5,3
6,4**/6,5
50

< EMISE
Co2 (g/km)

202/121/149**
202/123/150

zavazadlový prostor kupé
zavazadlový prostor kabriolet

449
187

< HMOTNOSTI (kg)
Provozní hmotnost
Největší technicky přípustná hmotnost
Největší technicky přípustná hmotnost brzděného přívěsu
Největší technicky přípustná hmotnost nebrzděnéno přívěsu
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy

1428
1709
1040
600
2559

< ROZMĚRY (mm)
Délka
Šířka
Výška
rozvor
Provozní hmotnost se mění v závislosti na výbavě vozidla
* při aktivaci funkce overboost
** s úspornými pneumatikami
V případě, že je vůz vybaven úspornými pneumatikami 16”, nejsou poté pro tato vozidla homologována kola větších rozměrů (větší rozměry nebudou zapsány v tP).

označení blue lion odlišuje verze automobilů s nejnižšími emisemi Co2.
spotřeba paliva uvedená v tabulce odpovídá hodnotám, které jsou certiikované evropskou unií a jsou v souladu s evropskými předpisy vztahujícími se na všechny výrobce osobních automobilů prodávaných v evropě.
uvedené hodnoty Vám umožní porovnat vozidla a pomohou Vám s výběrem.
• Spotřeba ve městě je získána testováním vozidla na 4km dlouhé trase vedoucí centrem města.
• Mimoměstské spotřeby bylo dosaženo v testu na 7km dlouhé trati mimo městskou aglomeraci.
• Kombinovaná spotřeba odpovídá kombinaci spotřeby ve městě a mimo město, tedy na kombinované 11km dlouhé trati.
Výše zmíněné hodnoty jsou získány za přísných zkušebních podmínek (konstantní teplota, hmotnost i vlastnosti zkušební stanice, atd.)
a proil testovacího řidiče odpovídá klidné jízdě. Zhoršené povětrnostní podmínky, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče
(i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozidla, to vše může vést k rozdílné spotřebě oproti uvedeným hodnotám.

Popis odpovídá modelovému roku 2014, jehož výroba započala 1. 7. 2014.
Peugeot Česká rePublika s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny,
výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.
Akční ceny jsou platné od 1. 7. 2014 do odvolání.
akční nabídku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele.
Peugeot Česká rePublika s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění.
akční nabídka je vytvořena ve spolupráci společnosti Peugeot Česka rePublika s.r.o. a její sitě participujících koncesionářů.

www.peugeot.cz

4037
1750
1393–1397
2540
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< OBJEM ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU (l)

