Dealer: Budmat Auto

Województwo Mazowieckie

Telefon (24) 267 47 60

Miejscowość Płock
Adres ul. Bielska 67

Fax (24) 267 47 63

E-mail budmatauto@peugeot.com.pl

WWW www.budmatauto.peugeot.pl

Info

Nasza firma \"BUDMAT AUTO\" Sp. z o.o. powstała w 2001 roku i jest autoryzowanym przedstawicielem koncernu PEUGEOT. Przez 10 lat
działalności nasza pozycja na rynku umocniła się o czym świadczy ciągły wzrost sprzedaży. Oferujemy pełną gamę modeli samochodów osobowych i
dostawczych. Posiadamy bardzo dużą wiedzę w zakresie sprzedaży flotowej, czego dowodem są firmy posiadające nasze samochody, do których
możemy zaliczyć m.in.: \"BudMat\" Materiały Budowlane, \"KOELNER\", \"FAKRO\", \" ROTO FRANK\", Cukrownia Glinojeck \"SREBRNA
ŁYŻECZKA\", Spółki ORLEN, BEM, OPEUS, ZPM OLEWNIK, PIWA REGIONÓW, Browar CIECHAN i inne.
Pracownicy naszej firmy posiadają profesjonalne wykształcenie, doświadczenie i wiedzę dotyczącą oferowanych samochodów, usług serwisowych i
obsługi klienta. Od grudnia 2003 roku posiadamy certyfikat jakości ISO 9001.
Nasz serwis wykonuje kompleksowe naprawy mechaniczne, elektroniczne i blacharsko - lakiernicze oraz świadczy całodobową pomoc techniczną w
systemie PEUGEOT ASSISTANCE. Posiadamy najnowszej generacji komputer diagnostyczny DIAG 2000 i pełny zestaw narzędzi specjalistycznych
do diagnostyki, demontażu i naprawy podzespołów samochodów PEUGEOT.
Podpisane umowy z bankami, firmami leasingowymi i ubezpieczeniowymi umożliwiają pełną obsługę, począwszy od wstępnych formalności do finalnej
transakcji w siedzibie firmy.
Zapraszamy!

Pojazdy dostępne u dealera
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Peugeot

308 5dr (2007-11)

Cena: 52 900 Rok produkcji: 2010

Presence

1,6 HDi 90 KM MT

Szary aluminium

Uwagi: OSOBA KONTAKTOWA:
PIOTR BRZEZIŃSKI 24 267-47-68; 660-819-005
email: pbrzezinski.budmatauto@peugeot.com.pl

Od reki

308 BUSINESS LINE 5D
1.6 HDI 92KM EURO5
WYPOSAŻENIE AUTA:
&#8226; Klimatyzacja manualna
&#8226; Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera
&#8226; ESP - dynamiczna kontrola stabilności toru jazdy
&#8226; ABS oraz wspomaganie hamowania awaryjnego
&#8226; Wspomaganie kierownicy progresywne
&#8226; Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach
&#8226; Centralny zamek
&#8226; Szyby przednie elektryczne
&#8226; Tylna kanapa składana i dzielona
&#8226; Regulacja wysokości fotela kierowcy
&#8226; Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
&#8226; Listwy boczne ochronne i klamki w kolorze czarnym
Lakier metalizowany: SREBRNY ZRMO
CENA SPECJALNA : 52.990 BRUTTO
Oferta ważna do wyczerpania zapasów
ZAPRASZAMY !!
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Peugeot

308 SW (2007-11)

Cena: 53 900 Rok produkcji: 2010

Presence

1,6 HDI 90 KM

Uwagi: 308 KOMBI BUSINESS LINE 1.6 HDI FAP 92KM EURO5
WYPOSAŻENIE AUTA:
&#8226; Klimatyzacja manualna
&#8226; Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera
&#8226; ESP - dynamiczna kontrola stabilności toru jazdy
&#8226; ABS oraz wspomaganie hamowania awaryjnego
&#8226; Wspomaganie kierownicy progresywne
&#8226; Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach
&#8226; Centralny zamek z pilotem

Od reki

&#8226; Szyby przednie elektryczne
&#8226; Relingi dachowe w kolorze czarnym
&#8226; Tylna kanapa składana i dzielona
&#8226; Regulacja wysokości fotela kierowcy
&#8226; Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
&#8226; Listwy boczne ochronne i klamki w kolorze czarnym
- Lakier metalizowany: srebrny aluminium
SUPER OKAZJA !!
SAMOCHODU KOMBI W TEJ CENIE JESZCZE NIE BYŁO !!
CENA SPECJALNA : 53.990 BRUTTO !!! + DYWANIKI GUMOWE ORYGINALNE +
RADIO CD PIONEER MP3
Oferta ważna do wyczerpania zapasów
KONTAKT: PIOTR BRZEZIŃSKI 24 267-47-68; 660-819-005
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Peugeot

Cena: 76 900 Rok produkcji: 2010

3008 (2007- )

Premium

1,6 HDI 110 KM MT

Szary aluminium

Demo

Uwagi: !! OKAZJA !!
OFERUJEMY DO SPRZEDANIA SAMOCHÓD PODEMONSTRACYJNY PEUGEOT 3008
W WERSJI PREMIUM.
Silnik: 1560 HDi FAP 110 KM
Kolor: srebrny aluminium metalik
Wyposażenie standardowe:
- ABS ze wspomganiem hamowania awaryjnego
- Centralny podłokietnik z przodu z chłodzonym schowkiem oraz podłokietnik z tyłu +
otwór na narty
- Centralny zamek z pilotem, szyby przednie sterowane elektrycznie
- Chromowany wlot powietrza
- Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
- Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Hill Assist
- ESP - dynamiczna kontrola stabilności toru jazdy
- Gniazda 12V: z przodu, z tyłu i w bagażniku
- Kierownica obszyta skórą

- Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z nawiewem na tył
- Komputer pokładowy
- Lusterka i klamki w kolorze nadwozia
- Mieszek zmiany biegów obszyty skórą
- Mocowania fotelika dziecięcego typu ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach
- Pakiet Oświetlenie 1 - oświetlenie progów (przód i tył), przenośna latarka oświetlająca
bagażnik
- Pakiet Widoczność - automatyczna wycieraczka, Follow Me Home, szyba przednia
atermiczna
- Pełnowymiarowe koło zapasowe
- Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera, poduszki kurtynowe
- Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
- Regulacja wyskokości fotela pasażera
- Regulacja wysokości fotela kierowcy
- Regulator i ogranicznik prędkości - tempomat
- Schowki podłogowe zamykane pod stopami pasażerów z tyłu
- Światła przeciwmieglne
- Szyby boczne i tylna przyciemniane
- Tylna kanapa składana i dzielona
- Tylna klapa typu Hobby i podłoga w bagażniku z regulacją w trzech położeniach
- WIP Sound (Radioodwarzacz CD MP3) + WIP Plug (gniazd USB)
- Wspomaganie kierownicy progresywne
- Wspomaganie nagłego hamowania
Opcje dodatkowe zawarte w samochodzie:
- lakier metalizowany
- alarm + superzamek centralny
- czujnik cofania
- Grip Control - system ułatwiający jazdę po nawierzchniach o ograniczonej
przyczepności, z 5 trybami wyboru (Grip Control), opony 215/60 R16 Mud and Snow, felgi
aluminiowe 16&#8221; Isara
CENA SPECJALNA: 76.900 ZŁ BRUTTO
DATA POCZĄTKU GWARANCJI: 30-04-2010
PRZEBIEG: 15.900 KM
OKAZJA !!! ZAPRASZAM !! TANIEJ OD SAMOCHODU NOWEGO W PROMOCJI
ROCZNIKA 2010 O 8.200 ZŁ !!!!
AUTO UŻYWANE JAKO SAMOCHÓD SŁUŻBOWY SZEFA SPRZEDAŻY ORAZ DO
JAZD PRÓBNYCH: ZAWSZE KLIENT + HANDLOWIEC.
Tomasz Mordoń - Szef Sprzedaży
e-mail: tmordon.budmatauto@peugeot.com.pl
tel: 024 267-47-70

gsm: 502 197106
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Peugeot

Cena: 79 900 Rok produkcji: 2010

5008 (2009- )

Premium

1,6 HDI 110KM MT

Szary shark

Demo

Uwagi: KONTAKT : 508 090 457 TOMASZ ROBAKIEWICZ.
&#8226;Silnik: 1560 Hdi 110KM , 6 biegowa skrzynia biegów.
&#8226;Samochód po demonstracyjny.
Data zakończenia gwarancji: 25.02.2012r.
&#8226;Rok produkcji: 2010.
BEZPIECZEŃSTWO
&#8226;ABS &#8211; system zabezpieczający przed blokowaniem się kół przy
hamowaniu
&#8226;AFU - system wspomagania nagłego hamowania
&#8226;ESP &#8211; dynamiczna kontrola stabilności toru jazdy
&#8226;Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Hill Assist
&#8226;Poduszki przednie kierowcy i pasażera (z funkcją dezaktywacji poduszki
pasażera)
&#8226;Poduszki boczne i kurtynowe
&#8226;Inteligentna kontrola trakcji
&#8226;Elektroniczny rozdzielacz siły hamowania
&#8226;Kontrolki niezapiętych pasów na wszystkich miejscach z funkcją ostrzegania o
wypięciu pasów z tyłu
&#8226;Trzy mocowania ISOFIX
&#8226;Hamulec elektryczny z funkcją Hill Assist
&#8226;Automatyczna blokada drzwi po ruszeniu oraz automatyczne odblokowywanie w
przypadku zderzenia
&#8226;Dojazdowe koło zapasowe
&#8226;Światła przeciwmgielne
KOMFORT
&#8226;Wspomaganie kierownicy progresywne
&#8226;Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
&#8226;Regulacja wysokości fotela kierowcy
&#8226;Regulacja wysokości fotela pasażera

&#8226;Trzy pojedyncze fotele w drugim rzędzie
&#8226;Przednie szyby elektryczne z blokadą przycięcia
&#8226;Elektryczne i podgrzewane lusterka
&#8226;Schowek pod fotelem pasażera
&#8226;Gniazda 12 V: z przodu, z tyłu, w bagażniku
&#8226;Centralny zamek z dwoma pilotami
&#8226;Szyby boczne i tylna przyciemniane
&#8226;Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z nawiewem na tył
&#8226;Szyby tylne sterowane elektrycznie, elektryczna blokada drzwi tylnych
&#8226;Regulator i ogranicznik prędkości
SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI
&#8226;Komputer pokładowy
&#8226;Wyświetlacz graficzny
&#8226;WIP Sound (radioodtwarzacz CD z MP3) + WIP Plug (wejście USB)
STYL ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY
&#8226;Listwy boczne w kolorze nadwozia oraz dolna część kraty wlotu powietrza
chromowana
&#8226;Lusterka i klamki w kolorze nadwozia
&#8226;Felgi aluminiowe 16\\\\\\\\\\\\\\\"
&#8226;Pakiet &#8222;Widoczność&#8221;3: automatyczna wycieraczka, Follow Me
Home, szyba przednia atermiczna
&#8226;Auto alarm
&#8226;Asystent parkowania PRZÓD + TYŁ
&#8226;2 FOTELE W TRZECIM RZĘDZIE (HOMOLOGACJA NA 7 OSÓB)
ZAPRASZAMY !!

