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CASA AUTO

Morosanu Ionut
CONCESIONAR PEUGEOT

Email: ionut.morosanu@testergrup.ro

Motor
Capacitate cilindrica (cm3) 1499
Putere maxima (CP) 100
Norma de poluare Euro 6.3

Transmisie
Tractiune Fata
Cutie de viteze Manuala 6

Consum [litri/100 km] - 
Conform directivelor 
99/100/CE
Combustibil Motorina
Regim mixt n.a

Pneuri *standard sau 
optional
Dimensiuni 215/65 R16 / 215/60 R17

Dimensiuni exterioare
Lungime (mm) 4606
Latime (mm) 2204

Categorie: Nemetalizata                                                                     
                                                                                                             
                                                                 
- BLANC BANQUISE
Categorie: Interior
- Noir MI-TEP
Categorie: Jante
- Jante tabla 16"  
Categorie: Functionalitate
- Compartiment cargo iluminat  
- Geamuri fata actionate electric  
- Lumini de zi  
- Plafoniera cu temporizare  
- Reglaj electric inaltime faruri  
- Regulator si limitator viteza  
- Roata de rezerva dimensiune normala  
- Servodirectie  
- Aer conditionat manual

PEUGEOT NOUL EXPERT VU L1H1 COMPACT ACTIVE 1.5 BLUEHDI STT 100 CP BVM6

Lista echipamente optionale (incluse in pretul final):

Caracteristici tehnice:Lista echipamente standard:

Cota TVA: 19 %

OFERTA AUTO REMAT

19/08/2021Oferta este valabila pana la data: 

CASA AUTO
Adresa:  

CNP/CUI: CI/RegCom:

oferta emisa in numele si pentru producatorul validat 
TRUST MOTORS S.R.L.

OfertaID: 353387 Caroserie: L1H1 Compact
ConfigID: 198959 Culoare: BLANC BANQUISE
Propulsie: Termica Garnisaj: Noir MI-TEP

ANEXA LA CONTRACT DE VANZARE
Nr. ___________ din ___ / ___ / 2021

Preturi fara TVA Preturi cu TVA
Pret lista: 19,973.00 € 23,767.87 € 

Pret optionale: +0.00 € +0.00 € 

 -2,200.00 € -2,618.00 € 

Pret final: 17,773.00 € 21,149.87 € 

Info valori REMAT:
Valoare autovehicul: 21,149.87 € (TVA inclus)

Valoare prima casare : 1,520.00 € (TVA inclus)
Valoare Eco-Bonus : 0.00 € (TVA inclus)

Rest de plata: 19,629.87 € (TVA inclus)

* Valorile REMAT sunt orientative si pot suferi modificari dupa 
fabricarea autovehiculului pe configuratia respectiva

Total Valoare echipamente optionale:  € 0.00 € 



Inaltime (mm) 1905

Dimensiuni interioare
Volum util (mc) 4.6
Lungime maxima de incarcare la 
nivelul podelei (fara optiune 
Moduwork)

2162

Lungime maxima de incarcare la 
nivelul podelei (cu optiune Moduwork)

3324

Lungime maxima de incarcare la 
inaltime medie

1835

Latime de incarcare intre pasajele 
rotilor

1258

Numar de locuri 2
Inaltime maxima de incarcare 1397

Mase * valori in curs de 
omologare
Masa proprie (kg) 1660
Masa totala autorizata (kg) 2620

- Inchidere centralizata cu telecomanda  
- Oglinzi exterioare reglabile electric si incalzite
- Comenzi audio sub volan
- Computer de bord si indicator schimbare viteza
- Pack Vizibilitate (Faruri cu aprindere automata + stergatoare parbriz automate + oglinda 
interioara retrovizoare )
- Radio RD6 (2 boxe + 2 tweetere) + Bluetooth + 2 prize 12 V + USB
- Priza 12 V in spatiul de marfa
- Usa laterala culisanta dreapta tabla
- Usi spate batante din tabla cu deschidere 180°
Categorie: Functionalitate & confort
- Scaun pasager 1 loc + cotiera
- Scaun sofer cu cotiera/ reglabil pe inaltime/ cu reglaj lombar
Categorie: Siguranta
- ABS  
- Airbag frontal pentru sofer si pasager  
- Avertizor sonor faruri aprinse sau cheie uitata in contact  
- Centuri de siguranta in 3 puncte, pretensionate  
- ESP  
- Perete despartitor din tabla  
- Servofrana  
Categorie: Confort
- Izolare fonica nivel2  
Categorie: Design
- Bare si capace oglinzi exterioare negre  

Anticoroziune - 12 ani pentru VP si 5 ani pentru VU
Vopsea - 4 ani in limita a 100.000 km pentru VP si 2 ani fara limita de km pentru VU

*Autoturismele Peugeot beneficiaza de garantie contractuala de 48 de luni in limita a 100.000 kilometri, in conditiile stipulate in Carnetul de Garantie. 
Autovehiculele utilitare Peugeot beneficiaza de garantie contractuala de 24 de luni fara limita de kilometri, in conditiile stipulate in Carnetul de Garantie.

Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori 
care nu sunt de natura tehnica.

Preturile afisate au caracter de recomandare si sunt exprimate in EURO (€).Preturile se vor calcula in RON la cursul UNICREDIT+1% din data efectuarii platii sau 
la cursul bancii finantatoare in cazul contractelor de leasing

Continutul documentului corespunde descrierilor valabile la momentul editarii acestuia, are titlu informativ si nu are valoare contractuala. Imaginile sunt cu titlu de 
prezentare. Caracteristicile tehnice prezentate pot diferi fata de valorile omologate. Va rugam sa consultati concesionarii autorizati Peugeot pentru a primi cele 
mai recente informatii.

Emisiille CO2 si consumul sunt informative si variaza in functie de tipul si dimensiunea jantelor, precum si in functie de alte optiuni alese la configurarea unui 
vehicul.

Datele privind autonomia și consumul de energie / carburant respectă procedura de testare WLTP, pe baza careia autovehiculele noi sunt omologate incepand cu 
data de 1 septembrie 2018. Acestea pot varia în funcție de condițiile reale de utilizare și de diferiți factori, precum: viteza, confortul termic la bordul vehiculului, 
stilul de condus și temperatura exterioară. 

Pentru vehiculele cu motor electric si PHeV timpul de încărcare depinde de puterea încărcătorului de la bordul vehiculului, a cablului de încărcare, de tipul și de 
puterea stației de încărcare utilizate, precum si de temperatura exterioară a punctului de încărcare și de temperatura bateriei.
Disclaimer: Unele echipamentele optionale pot inlocui echipamentele standard corespondente. Solicitati reprezentantului de vanzari informatii suplimentare.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa va adresati concesionarilor PEUGEOT autorizati.

TRUST MOTORS SRL – importator oficial Peugeot pentru Romania isi rezerva dreptul de a modifica informatiile legate de preturi, date tehnice si niveluri de 
echipare, ca urmare a unor erori de editare, modificari de gama comerciala sau schimbari de pret aparute in urma unor comunicari din partea producatorului, fara 
preaviz si fara a fi obligata sa actualizeze acest document. 

Clauze particulare:
1. Ofertă valabilă sub rezerva acceptării SC TRUST MOTORS SRL ca producător validat în Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național, derulat de 
Administraţia Fondului de Mediu și finanţat din Fondul de Mediu. In masura in care, din orice motiv, Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național nu va 
contine beneficiile financiare de mai sus, SC TRUST MOTORS SRL nu va fi tinut raspunzator pentru nesustinerea in continuare a valorilor de mai sus.
2. Echivalenta in lei se face la curs BNR + 1% din ziua efectuarii platii.
3. Valabilitatea facturii proforma: 30 ZILE de la data emiterii.
4. Prima de casare si eco-bonusul sunt echivalate in EURO la cursul de 4.9342  RON/EUR.
5. Renuntarea la achizitie din motive neimputabile SC TRUST MOTORS SRL, dupa demararea Programului de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național, duce la 
retinerea avansului cu titlu de penalitate.
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