Certyfikat Jakości Pojazdu
DCO/P15/108298-CJP/110618

Dane samochodu
Marka
Model/Typ
Numer nadwozia

PEUGEOT
301 12-17/301 1.6 BlueHDi Allure
VF3DDBHY6FJ883647

Poj. silnika [ccm]
Data 1. rej.

1560
25-01-2016

Moc silnika [kW]
Kolor nadwozia

100/73
biały

Wyposażenie
ABS; AFU - system wspomagania hamowania; Airbag 4 sztuki: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy
i pasażera; ASR - system kontroli trakcji; Automatyczne włączanie świateł w przypadku nagłego hamowania;
Chromowane listwy podokienne; Chromowany wlot powietrza; Czujnik ciśnienia w oponach; Czujnik odległości przy
parkowaniu - tył; Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył; ESP - system stabilizacji toru jazdy; Felgi aluminiowe
15 Harvey z ogumieniem 185/65; Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości; Fotel pasażera z manualną
regulacją wysokości; Immobilizer; Instalacja radiowa; Kierownica skórzana, 3-ramienna; Klamki i lusterka w kolorze
nadwozia; Klamki wewnętrzne chromowane; Klimatyzacja manualna ze sterowaniem elektronicznym; Kolumna
kierownicy z regulacją wysokości; Koło zapasowe dojazdowe; Komputer pokładowy; Lakier uni; Lampki do czytania
w konsoli sufitowej z przodu; Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane; Osłony przeciwsłoneczne z
lusterkiem po stronie pasażera; Oświetlenie bagażnika; Pakiet Zimowy (Fotele przednie ogrzewane, Podgrzewana
szyba przednia (w miejscu piór wycieraczek)); Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami
napięcia; Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe; Podłokietniki w drzwiach przednich zintegrowane z
uchwytami drzwi; Przedni podłokietnik ze schowkiem; REF - system rozdziału sił hamowania; Szyby barwione;
Światła do jazdy dziennej; Światła przeciwmgielne; Tapicerka materiałowa; Tempomat z organicznikiem prędkości;
Tylne oparcie składane, dzielone; Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył; Uchwyty na kubki w
konsoli środkowej; WIP Bluetooth (Radio CD/MP3, USB, AUX, sterowanie w kierownicy, zestaw głośnomówiący,
wyśw. mono.C-); Wspomaganie układu kierowniczego; Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci;
Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości; Zamek centralny z pilotem.

Ocena szczegółowa (wg listy kontrolnej)

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

Wynik
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
dobry
bardzo dobry

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

Ocenę wykonał: Grzegorz Jędrzejewski, JP

