Pasiūlymas 246609
Pasiūlymo sukūrimo data 18.08.2021
Pasiūlymo galiojimo laikas 26.08.2021

Vardas: Lietuvos automobilių sporto
federacija
El. paštas: tadas.vasiliauskas@lasf.lt
Telefonas: +37068822306
Mes džiaugiamės galėdami pateikti jums šį
pasiūlymą:

Nuotrauka yra tik iliustracinio
pobūdžio siūlomo modelio

Peugeot Boxer L4H2 3.5t HD Active BlueHDi 140
Spalva

Balta "Ice" (P0PR)

Apkarpyti

Tekstilinė salono apdaila "Transcodage Darko" (35FX)

Techninės specifikacijos
Kėb. Nr. (VIN)
Kėbulo tipas

Krovininis automobilis

Transmisija

Mechaninė 6-ių pav.

Variklis
Variklis (cm³)

Dyzelinas
2179

ICE Galia (kW/hj)

103

Galia (kW/hj)

103

Sukimo momentas (Nm / RPM )

340

Maksimalus greitis (km/h)

160

Emisijos standartai

Euro 6.2

Plotis (mm)

2050

Aukštis (mm)

2522

Bazė (mm)

4035

Prošvaisa (mm)

150-200

Nepakrauto automobilio masė (kg)

2165

Nepakrauto automobilio masė (su
vairuotoju) (kg)

2324

Didžiausia masė (kg)

3500

Priekaba be stabdžių (kg)

750

Priekaba su stabdžiais (kg)

3000

Kuro bakas (l)

90

Max bagažinės tūris (m³)

15

NEDC kuro sąnaudos - mieste (l/100km)

/

NEDC kuro sąnaudos - užmiestyje (l/100km)

/

NEDC vidutinės kuro sąnaudos (l/100km)

/

NEDC vidutinės kombinuotos kuro
sąnaudos (l/100km)

/

NEDC CO2 (g/km)

/

Tipo patvirtinimas patvirtintas (date)

NEDC vidutinė kombinuota CO2 emisija
(g/km)

/

Patvirtinta (WVTA)

Ilgis (mm)

Max bagažinės ilgis (mm) (mm)

4070

Max bagažinės plotis (mm) (mm)

1870

Max bagažinės aukštis (mm) (mm)

1932

6363

Standartiniai variantai

Saugumas

Eksterjeras
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Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), pagalbinė
avarinio stabdymo sistame (EBA), elektroninė
stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD), ratų
antiprabuksavimo reguliavimo sistema (ASR), variklio
užsiblokavimo reguliavimo sistema (MSR)
ESP stabilumo kontrolė + „Hill start assist“ –
pajudėjimo į įkalnę pagalba.

Metalinės galinės durys atsidarančios 180° kampu
Dešinės pusės slankiojamosios durys be lango

Interjeras
Krovinių skyriaus pertvara
Pilkos spalvos tekstilinė sėdynių apdaila

Galiniai parkavimo davikliai

1+2 priekinės sėdynės

Vairuotojo saugos oro pagalvė

Vairuotojo sėdynės išlinkio reguliavimas

Patogumas

Atvira daiktadėžė virš priekinio stiklo

Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas

Kita įranga

Elektra valdomi, šildomi galinio vaizdo veidrodėliai.

Elektrinių ir hibridinių modelių baterijai suteikiama 8
metų arba 160 000 km garantija

Priekiniai elektra valdomi langai
Vairuotojo sėdynės porankis

Normalaus dydžio atsarginis ratas
Sustiprinta mechaninė galinė pakaba su lingėmis

Pavarų perjungimo rodmuo
Oro kondicionierius

Padangos, ratlankiai

Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio
ribotuvu (negalimas su Boxer 4.0t)

15 colių plieniniai ratlankiai (16 colių plieniniai
ratlankiai HD versijoje).

Garsas ir komunikacija
Radijas su MP3 ir jutikliniu ekranu, DAB, Bluetooth
laisvų rankų įranga, valdymas ant vairo

Bazinio automobilio kaina

29100.00

EUR

Papildoma įranga ir kainos
P0PR

Balta "Ice"

0.00 EUR

35FX

Tekstilinė salono apdaila "Transcodage Darko"

0.00 EUR

FX01

Metalinė variklio dugno apsauga

110.92 EUR

SE08

Mechaninė galinė pakaba su sustiprintomis lingėmis (negalima su UA04)

151.25 EUR

Pasirenkami elementai ir paslaugos
paketas (registracija, privalomoji techninė apžiūra, pirmosios pagalbos rinkinys,
priešpardaviminis paruošimas, kilimeliai, pakabukas, dokumentų dėklas,
purvasaugiai)

1

300.00 EUR

5 metų garantija be ridos apribojimo

1

0.00 EUR

Papildoma įranga viso

562.17 EUR

Transporto priemonės kainoraštis
Nuolaida: -14.34%

29662.17 EUR
-4252.17 EUR

Transporto priemonių pardavimo kaina

25410.00 EUR

Pardavimo kaina be PVM

21000.00 EUR

Mėnesio įmoka: 258.7

€

Lizingo tipas Veiklos nuoma, Laikotarpis (mėnesiais) 60, Rida 100000, Palūkanų norma 2.29%, Pradinis įnašas
10%, Likutinė vertė 35%
PS! Apskaičiuoti skaičiai yra informatyvūs
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Standartinės ir papildomos įrangos sąrašas yra informacinio pobūdžio ir gamintojas juos gali keisti be
išankstinio įspėjimo. Sąraše nurodyta papildoma įranga gali keistis arba gali pakeisti anksčiau minėtą
standartinę įrangą. Kai automobilio dalies (komponento) komplektacija ir/ar funkcionalumo pasiūlyme numato
ir standartinės, ir papildomos įrangos sąrašas, tai pirkėjui suteikiamas automobilis tik su gamintojo
komplektuojama papildoma įranga. Šis pasiūlymas yra konfidencialus. Bet koks šio pasiūlymo ar jo dalies
platinimas tretiesiems asmenims be UAB "Autovici" leidimo yra draudžiamas. Pirkėjas susimoka visus tai
dienai galiojančius ir prieš tai neįtrauktus mokesčius (pvz. automobilio taršos mokestį).

Pardavimų
atstovas

Linas Gudas

Telefonas:

+37037333100

El. paštas:

linas.gudas@vici.eu

Įmonės
pavadinimas:

Autovici Kaunas-LIT

Reg nr.

300956542

Adresas:

Savanoriu pr. 404G, Kaunas, 50301

Tinklalapis:

www.autovici.lt

