Certyfikat Jakości Pojazdu
DCO/P22/92126-CJP/280217

Dane samochodu
Marka
Model/Typ
Numer nadwozia

PEUGEOT
508 SW 14-/508 2.0 BlueHDi Active S&amp;S
VF38EAHXMGL010871

Poj. silnika [ccm]
Data 1. rej.

1997
26-04-2016

Moc silnika [kW]
Kolor nadwozia

150/110
czarny

Wyposażenie
ABS; AFU - system wspomagania hamowania; Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i
pasażera, kurtyny powietrzne; ASR - system kontroli trakcji; Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu);
Automatyczne włączanie świateł w przypadku nagłego hamowania; CBC - system kontroli hamowania na
zakrętach; Chromowane elementy ozdobne na kierownicy; Chromowany wlot powietrza; Czujnik ciśnienia w
oponach; Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki); Czujnik odległości przy parkowaniu - tył;
Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył (sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia); ESP - system stabilizacji
toru jazdy; Felgi aluminiowe 16 (Styl 02) z ogumieniem 215/60 + koło zapasowe pełnowymiarowe 16 (stalowe);
Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości; Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości; Gałka dźwigni
zmiany biegów, skórzana; Gniazda AUX i USB; Gniazdo 12V; Gniazdo 12V w bagażniku; Hamulec postojowy
manualny z funkcją Hill Assist; Immobilizer; Kierownica 3-ramienna, skórzana, wielofunkcyjna (z przyciskami
sterowania system audio i tempomatem); Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia; Klimatyzacja automatyczna,
dwustrefowa; Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach; Komputer pokładowy (z wyświetlaczem
monochromatycznym na tablicy zegarów); Kontrolki zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z
funkcją ostrzegania o odpięciu pasów; Lakier metalik; Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane;
Lusterka boczne składane elektrycznie; Lusterka boczne w kolorze nadwozia; Lusterko wsteczne przyciemniające
się automatycznie; Nawigacja satelitarna; Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami; Pasy
bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia; Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne)
3-punktowe; Popielniczka i zapalniczka; Przedni podłokietnik ze schowkiem; Radio CD z MP3, 8 głośników; REF system rozdziału sił hamowania; Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, elektryczna; Relingi dachowe aluminiowe;
Roleta bagażnika; Rolety przeciwsłoneczna tylnej szyby; Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem,
zamykany, podświetlany, klimatyzowany; Siatka zabezpieczająca bagaż; Sterowanie radiem z kierownicy; Szyba
przednia akustyczna; Szyby barwione; Światła LED do jazdy dziennej; Tapicerka materiałowa; Tempomat z
organicznikiem prędkości; Tylne oparcie składane, dzielone; Tylny podłokietnik; Uchwyty do mocowania bagażu w
bagażniku; Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył; Uchwyty na kubki w konsoli środkowej;
Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne; Wycieraczka szyby tylnej; Wyświetlacz kolorowy LCD
7-calowy, dotykowy; Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości; Zamek centralny z pilotem; Zestaw
głośnomówiący Bluetooth z funkcją przesyłania muzyki Streaming Audio.

Ocena szczegółowa (wg listy kontrolnej)

Oceniana grupa
Serwisowanie
Nadwozie
Układ jezdny
Zespół napędowy
Układ wydechowy
Wnętrze pojazdu
Ocena końcowa

Wynik
bardzo dobry
doskonały
doskonały
doskonały
bardzo dobry
doskonały

W wyniku sprawdzenia ponad 150 pkt. kontrolnych w pojeździe stwierdza się:
*** Pojazd spełnia standardy techniczne DEKRA dla samochodów używanych ***

Ocenę wykonał: Mariusz Młynarski, AM

