Lista tarifelor recomandate
Editia 20C_2020

PEUGEOT 301

TIP CUTIE

CAP.CIL / cc
(Putere)

Norma de
poluare

PRET FARA
TVA
EURO

PRET CU
TVA
EURO

301 Active 1.5 BlueHDI FAP

Manuala 6

1499 cc /100 CP

EURO 6.3

12,766

15,192

301 Allure 1.5 BlueHDI FAP

Manuala 6

1499 cc / 100 CP

EURO 6.3

13,271

15,792

VERSIUNE MODEL

DIESEL

GAMA

Informatiile referitoare la preturi, dotari standard si optionale sau date tehnice sunt cele valabile la momentul editarii
prezentei liste de preturi. TRUST MOTORS SRL, Importator Peugeot pentru Romania, isi rezerva dreptul de a aduce schimbari
prezentei liste de preturi, datelor tehnice si nivelelor de echipare ca urmare a unor erori de editare, modificari de gama
comerciala sau schimbari de pret aparute in urma unor comunicari din partea AUTOMOBILES PEUGEOT S.A.

Preturile se vor calcula in RON la cursul BNR + 1% din data efectuarii platii sau la cursul bancii finantatoare in cazul contractelor de leasing
Preturile afisate sunt recomandate.Fotografiile utilizate in aceata lista de preturi sunt cu titlu de prezentare.
Autoturismele Peugeot beneficiaza de garantie contractuala de 48 de luni in limita a 100.000 kilometri, garantie anticoroziune de 12 ani si garantie pentru vopsea de 4 ani in

limita a 100.000 km, in conditiile stipulate in Carnetul de Garantie.
Afisaj indisponibil in limba romana.
Sistem de Navigatie - Harta Romaniei disponibila partial.
Bluetooth - Compatibilitatea şi disponibilitatea funcţionalităţilor pot varia în funcţie versiunea software a telefonului.
Pentru reducerea poluarii va solicitam sa conduceti preventiv urmand specificatiile din manualul de utilizare a automobilului. Consumul de carburant si emisiile CO2 ale unui
autoturism depind nu doar de randamentul energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu tin de tehnica. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect
de sera responsabil pentru incalzirea planetei. O conduita adecvata la volan poate reduce consistent poluarea. Ghidul privind consumul de carburant si emisiile de CO2
pentru toate modelele de autoturisme poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare din reteaua Peugeot.

DOTARI STANDARD
Nivel de echipare: ACTIVE
A 3-a lampa STOP

Computer de bord

Luneta cu degivrare

Reglaj electric inaltime faruri

ABS

Detector indirect presiune pneuri

Regulator + limitator viteza

Aer conditionat manual
Airbag frontal pentru sofer + pasager cu
posibilitatea decuplarii airbag pasager

ESP
Faruri cu geam clar

Martor necuplare centura de siguranta sofer
Manere usi si capace oglinzi retrovizoare in
culoarea caroseriei
Oglinzi retrovizoare exterioare reglabile electric
si incalzite

Airbag-uri laterale fata

Geamuri fata actionate electric

Parasolare fata + oglinda parasolar pasager

Servodirectie asistata electric

Bancheta spate rabatabila 1/3-2/3

Incuierea automata a usilor la demaraj

Plafoniera cu temporizare rand 1

Sistem ISOFIX

Bara fata + spate in culoarea caroseriei

Inchidere centralizata cu telecomanda

Proiectoare ceata

Volan reglabil pe inaltime

Centuri de siguranta fata in 3
puncte,pretensionate + 3 centuri siguranta spate

Jante tabla 15"+ Kit reparatie pana

3 tetiere spate

Combina bord nivel 2

Lumini de zi cu LED

Priza 12 V
DAB + RADIO CD MP3 + Ecran Tactil + 4 boxe +
comenzi audio pe coloana de directie + USB +
Bluetooth + Mirror Link

Volan imbracat in piele

Scaun sofer reglabil pe inaltime
Servofrana + Asistenta la franarea de urgenta

Nivel de echipare: ALLURE (suplimentar fata de ACTIVE)
Aer conditionat electronic

Cotiera centrala fata

Insertii cromate grila fata

Combina bord nivel 3

Geamuri spate actionate electric

Jante tabla 16” + Kit reparatie pana

Preturile se vor calcula in RON la cursul BNR + 1% din data efectuarii platii sau la cursul bancii finantatoare in cazul contractelor de leasing
Preturile afisate sunt recomandate.Fotografiile utilizate in aceata lista de preturi sunt cu titlu de prezentare.
Autoturismele Peugeot beneficiaza de garantie contractuala de 48 de luni in limita a 100.000 kilometri, garantie anticoroziune de 12 ani si garantie pentru vopsea de 4 ani in limita a 100.000 kilometri , in conditiile

stipulate in Carnetul de Garantie.
Afisaj indisponibil in limba romana.
Sistem de Navigatie - Harta Romaniei disponibila partial.
Bluetooth - Compatibilitatea şi disponibilitatea funcţionalităţilor pot varia în funcţie versiunea software a telefonului.
Pentru reducerea poluarii va solicitam sa conduceti preventiv urmand specificatiile din manualul de utilizare a automobilului. Consumul de carburant si emisiile CO2 ale unui autoturism depind nu doar de

randamentul energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu tin de tehnica. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei. O conduita adecvata la
volan poate reduce consistent poluarea. Ghidul privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare din reteaua

DOTARI OPTIONALE ACTIVE

Pret fara
TVA
(euro)

Pret cu
TVA
(euro)

DOTARI OPTIONALE ALLURE

Pret fara
TVA
(euro)

Pret cu
TVA
(euro)

RE02

Aer conditionat electronic

130

155

AB11

Alarma + A doua cheie cu telecomanda

195

232

AB11

Alarma + A doua cheie cu telecomanda

195

232

UB01

169

201

UB01

Asistenta la parcare spate

169

201

ZH1L

247

294

LE03

Geamuri spate actionate electric

86

102

GV04

Asistenta la parcare spate
Jante aliaj 16" + Roata de rezerva cu janta de
tabla 15 “
Ornamente cromate in partea de jos a geamurilor
laterale

78

93

ZH39

Roata de rezerva cu janta de tabla 15 “

78

93

Parbriz incalzit + Scaune fata incalzite

247

294

NA01
0NXY
0MM0

Scaune fata incalzite
Vopsea Noir ONYX
Vopsea metalizata

157
143
286

187
170
340

Roata de rezerva cu janta de tabla 15 “
Scaune fata incalzite
Sistem de navigatie
Vopsea Noir ONYX
Vopsea metalizata

78
157
299
143
286

93
187
356
170
340

LW02+
WF04
ZHEN
NA01
WL5K
0NXY
0MM0

CARACTERISTICI TEHNICE
1.5 BlueHDi 100 CP

MOTOR
Norma de poluare
Numar de cilindri
Capacitate cilindrica (cm3)

EURO 6.3
4
1499

Putere maxima CP - rot/min

102/3500

Cuplu maxim Nm – rot/min

250/1750

Carburant

Diesel

TRANSMISIE
Punte motoare

Fata

Cutie de viteze

Manuala 6

DIMENSIUNI
Lungime (mm)

4445

Latime (mm) (oglinzi deschise)

1953

Inaltime (mm)

1466

Ampatament (mm)

2652

Numar de locuri

5

DIMENSIUNE ANVELOPE
DIMENSIUNE ANVELOPE (standard sau optional)

185/65R15
195/55R16

GREUTATE (kg)
Masa proprie,in gol fara optionale (kg)

1090

Masa total autorizata (kg)

1590

Capacitate rezervor (litri)

50

PERFORMANTE (secunde)
0 - 100 km/h

n.a

Demaraj 1000 metri (sec)

n.a

Viteza maxima (km/h)

n.a

CONSUM (l/100 km)* NEDC
Urban

4.3

Extra-urban

3.3

Mixt

3.7

Emisii CO2* mixt (g/km)

97*

CONSUM (l/100 km)** WLTP
Mixt

n.a

EMISII CO2 (g/ km)** WLTP
Mixt

n.a

*1) Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 sunt determinate conform unei noi
proceduri de testare, WLTP, valorile obținute fiind apoi exprimate în conformitate cu NEDC pentru
a
permite comparația între diferite autovehicule. Pentru informații actualizate, te rugăm să
contactezi dealerul tău. Valorile nu iau în calcul utilizări și condiții de conducere, echipamente sau
opțiuni
și pot varia în funcție de tipul pneurilor. Pentru mai multe informații privind valorile oficiale ale
consumului de carburant și ale emisiilor de CO2, te rugăm să consulți “Ghidul privind consumul de
carburant și emisiile de CO₂ ale autoturismelor noi”, disponibil gratuit în toate punctele de vânzare
sau pe www.rarom.ro

**1) Valorile consumului de combustibil și ale emisiilor de CO₂ respectă procedura de testare
WLTP, în baza căreia autovehiculele noi sunt omologate ca tip, începând cu data de 1 septembrie
2018. Procedura WLTP înlocuiește Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), procedura de
testare utilizată anterior. Având în vedere condițiile de testare mai realiste, valorile consumului de
combustibil și emisiilor de CO₂ măsurate conform WLTP sunt, în multe cazuri, mai mari decât cele
măsurate prin NEDC. Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO₂ pot să difere în
funcție de condițiile reale de utilizare și de o serie de factori, cum ar fi : echipamente specifice,
opțiuni și tipul de pneuri. Pentru informații suplimentare, te rugăm să te adresezi dealerului tău.

