VERÐLISTI

PEUGEOT
RIFTER
SPARNEYTINN OG RÚMGÓÐUR
NÚTÍMALEG OG NOTENDAVÆN HÖNNUN
GÓÐ VEGHÆÐ OG HÁ SÆTISSTAÐA
FULLKOMIN ÖRYGGIS- OG AÐSTOÐARKERFI
Sjá ábyrgðarskilmála á bakhlið

Í Vefsýningarsal er að finna alla lausa bíla á lager og í pöntun. Þegar þú finnur draumabílinn, sendir þú fyrirspurn og söluráðgjafi svarar um hæl.
Einfaldaðu bílakaupin. Láttu okkur sjá um allt, uppítöku á gamla bílnum og hagstæða fjármögnun.

Búnaður

Útfærsla

Vél

Orkugjafi Hestöfl

C02

Notkun

gr/100 km

Bl. akstur
L/100 km

WLTP

L1 / L2

WLTP

Skipting

L1 / L2

Bílalán*

Staðgreiðsluverð kr.

Mánaðarleg greiðsla

Active Pack

L1 - 5 manna

1,2 PureTech

Bensín

110

158 / 158

7,0 / 7,0

5 gíra

3.990.000

36.308 kr.

Active Pack

L1 - 5 manna

1,5 BlueHdi

Dísil

100

151 / 155

4,3 / 4,3

5 gíra

4.150.000

38.630 kr.

Allure

L1 - 5 manna

1,2 PureTech

Bensín

110

158 / 158

7,0 / 7,0

5 gíra

4.290.000

40.662 kr.

Allure

L1 - 5 manna

1,5 BlueHdi

Dísil

100

151 / 155

4,3 / 4,3

5 gíra

4.450.000

42.985 kr.

Allure

L1 - 5 manna

1,2 PureTech

Bensín

130

161 / 161

7,1 / 7,2

Sjálfskiptur

4.750.000

47.339 kr.

L2 - Langur, 5 manna, fyrir allar vélar- og búnaðarfærslur að auki 450.000 kr.
*Við tökum allar gerðir eldri bíla uppí. Dæmi um mánaðargreiðslu miðast við uppítökubíl eða innborgun að upphæð 1.500.000 kr., 7 ára lán, vexti á útgáfudegi verðlista og árleg hlutfallstala
kostnaðar 6,32%.									

ACTIVE PACK STAÐALBÚNAÐUR
• Peugeot i-Cockpit ökumannsrými

• Útvarp, 6 hátalarar, USB tengi og Bluetooth tengibúnaður

• ASR spólvörn og ESP skrikvörn

• Rafdrifnar rúður að framan

• Öryggispúðar 6 stk. 2 stk framan, í hliðum sæta og öryggispúða
gardínur

• Hraðastillir (Cruise Control) með hraðatakmarkara (Limiter)

• Fjarstýrð samlæsing

• Aftursæti í miðjuröð skipt 1/3 - 2/3, Isofix festingar fyrir 3 stóla

• Loftkæling (Air Condition)
• LED dagljósabúnaður
• Velti- og aðdráttarstýri
• Geymsluhilla fyrir ofan ökumann og farþega að framan

• 16“ stálfelgur 205/60 R16
• Enigmatic áklæði
• Akreinastýring (Lane Keep Assist)
• Snjallöryggishemlun (Active Emergency Breaking)

ALLURE STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM ACTIVE
• Comfort framsæti með armpúða milli framsæta

• Regnskynjari fyrir rúðuþurrkur, birtuskynjari fyrir ljós

• Ökumannssæti með hæðar- og mjóbaksstillingu

• Langbogar á toppi

• Háuljósaaðstoð (High Beam Assist)

• 8“ margmiðlunarskjár, Mirror screen tækni fyrir snjallsíma

• Geymsluhólf í gólfi í miðjuröð

• Útlitspakki (Pack Look) – grátt grill, svunta og í kringum þokuljós
í framstuðara ofl.

• Rafdrifin handbremsa
• Nálægðarskynjarar að aftan
• Háuljósaaðstoð (High Beam Assist)

• Carocal áklæði
• LED aðkomuljós í útispeglum

AUKABÚNAÐUR
Málmlitur*

50.000 kr.

Sjálfvirk tölvustýrð miðstöð (Allure)*

Aurhlífar að framan og aftan

48.000 kr.

Lyklalaust aðgengi (Allure)*

Hiti í framsætum (Allure)*

35.000 kr.

Dráttarkrókur fastur

Bakkmyndavél - Visiopark 180° (Allure)*

50.000 kr.

Hiti í framrúðu undir þurrkublöðum (Allure)*

30.000 kr.

Þráðlaus símahleðsla (Allure)*

30.000 kr.

230V tenging (Allure)*

120.000 kr.
60.000 kr.
259.000 kr.

Öryggisnet í skott – milli sæta og farangurs*

30.000 kr.

*Þennan búnað þarf að panta með bíl frá verksmiðju. Spurðu söluráðgjafa hvort hægt sé
að breyta bíl í pöntun.

20.000 kr.

Grip Control – spólvörn með 5 stillingum*

120.000 kr.

7 sæta útgáfa m/tveim stökum sætum í 3 röð (L2)*

170.000 kr.

Skottmotta

24.000 kr.

GPS Leiðsögukerfi 3D, WiFi (Allure)*

100.000 kr

Álfelgur 16“ *

80.000 kr.

Álfelgur 17“ *

110.000 kr.

Stálhlíf undir vél*

20.000 kr.

Allure Pack (fyrir Allure útgáfu)* 200.000 kr.
• Bakkmyndavél – Visiopark 180°
• 16“ álfelgur
• Rafstýrðar rúður í miðjuröð
• Skyggðar rúður að aftan
• Raffellanlegir og upphitanlegir speglar
• Sjálfvirk dimming á aftursýnisspegli
• Leðurklætt stýrishjól

HELSTU MÁL
Lengd

Breidd
með/án spegla

Hæð

Veghæð

Farangursrými

Eigin þyngd

Dráttargeta

4,4 m (L1)

1.848 /2.107 mm

1,880 m

15,0 cm

775 lítrar (L1)

1576 kg (bensín)

1150-1500 kg

850 lítrar (L2)

1618 kg (dísil)

4,7 m (L2)

LITIR

BLANC BANQUISE

BLACK ONYX

SILKY GREY

COPPER*

PLATINIUM GREY*

ARTENSE GREY*

DEEP BLUE*

*Málmlitur

Í Vefsýningarsal er að finna alla lausa bíla á lager og í pöntun. Þegar þú finnur draumabílinn, sendir þú fyrirspurn og söluráðgjafi svarar um hæl.
Brimborg og Peugeot áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi gjaldmiðla m.v. dagsetningu verðlista. Kaupverð er með
virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram. Verð aukabúnaðar, búnaður og uppítökuverð eldri bíls er ekki bindandi af hálfu Brimborgar fyrr en kaupandi og söluráðgjafi
Brimborgar hafa skrifað undir kaupsamning. Innifalið í kaupverði er nýskráning. Ábyrgð: Kaupandi hefur rétt samkvæmt íslenskum lögum til að bera fram kvörtun um
galla í tvö ár að lágmarki og í sumum tilvikum í allt að fimm ár frá afhendingu bifreiðarinnar. Bílar sem keyptir eru af Brimborg njóta að auki tveggja ára framlengdrar
verksmiðjuábyrgðar eða samtals 7 ár gegn sérstökum skilmálum. Söluráðgjafar veita nánari upplýsingar um ábyrgðar- og þjónustuskilmála en ýtarlegar upplýsingar
fylgja í eiganda- og þjónustuhandbók bílsins og á vefsíðu Peugeot á Íslandi www.peugeotisland.is

BRIMBORG BÍLDSHÖFÐA 8 SÍMI 515 7000 | BRIMBORG TRYGGVABRAUT 5 AKUREYRI SÍMI 515 7050

Útgáfa: Rifter 19.01.2021

