Certyfikat Jakości Pojazdu
DCO/P15/97576-CJP/191017

Dane samochodu
Marka
Model/Typ
Numer nadwozia

PEUGEOT
508 SW 11-14/508 2.0 HDi Active
VF38ERHF8EL016175

Poj. silnika [ccm]
Data 1. rej.

1997
06-05-2014

Moc silnika [kW]
Kolor nadwozia

140/103
czarny

Wyposażenie
ABS; Adaptacyjny system tylnego oświetlenia (aut.zapalanie św.awaryjnych, ostrzeganie o nagłym hamowaniu);
AFU - system wspomagania hamowania; Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i
pasażera, kurtyny powietrzne; Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu); Automatyczne włączanie
świateł do jazdy dziennej; CBC - system kontroli hamowania na zakrętach; Chromowane elementy ozdobne na
kierownicy; Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki); Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
+ lusterka składane elektrycznie, pakiet (Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Lusterka boczne składane
elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże); Dach szklany panoramiczny Cielo z elektrycznie sterowaną
roletą; Elektryczna blokada drzwi tylnych; Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył; Felgi aluminiowe 16 z
ogumieniem 215/60; Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości; Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości;
Gniazdo 12V w bagażniku; Hak holowniczy stały; Hamulec postojowy manualny z funkcją Hill Assist; Kierownica
3-ramienna, skórzana, wielofunkcyjna (z przyciskami sterowania system audio i tempomatem); Klimatyzacja
automatyczna, dwustrefowa; Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach; Komputer pokładowy (z
wyświetlaczem monochromatycznym na tablicy zegarów); Kontrolki zapięcia pasów bezp. dla wszystkich miejsc z
funkcją ostrzegania o odpięciu pasów z przodu; Lakier metalik; Lakier uni; Lampy tylne LED; Lusterka boczne
regulowane elektrycznie i ogrzewane; Lusterka boczne w kolorze nadwozia; Lusterko wsteczne przyciemniające się
automatycznie; Oświetlenie ambiente: diody LED w konsoli sufitowej z przodu; Pasy bezpieczeństwa przednie z
napinaczami i ogranicznikami napięcia; Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe; Podłokietnik przedni z
regulacją położenia i schowkiem; Podświetlane lusterka do makijażu po str. kierowcy i pasażera; REF - system
rozdziału sił hamowania; Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, elektryczna; Relingi dachowe aluminiowe; Schowek
w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany, podświetlany, klimatyzowany; System stabilizacji toru jazdu
(ESP) + system kontroli trakcji (ASR); Szyba przednia akustyczna; Szyby barwione; Światła przeciwmgielne z
funkcją statycznego doświetlania zakrętów; Tapicerka materiałowa; Tempomat z organicznikiem prędkości; Tylne
oparcie składane, dzielone; Tylny podłokietnik; Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył; WIP
Bluetooth, pakiet (WIP Bluetooth (gniazdo USB, zestaw głośnomówiący Bluetooth w f. przesyłania muzyki
Streaming Audio), WIP Bluetooth (zestaw głośnomówiący Bluetooth z funkcją przesyłania muzyki Streaming
Audio), Wyświetlacz monochromatyczny, graficzny C-, Wyświetlacz typu Head-up); WIP NAV 2, pakiet (Gniazda
AUX i USB w podłokietniku, Nawigacja satelitarna z mapą Europy + radio CD z MP3, WIP Bluetooth (zestaw
głośnomówiący Bluetooth z funkcją przesyłania muzyki Streaming Audio), Wyświetlacz kolorowy LCD 7-calowy na
desce rozdzielczej); WIP Sound: Radio CD/MP3 (8 głośników) z gniazdem AUX i USB, sterowane z kierownicy;
Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne; Wycieraczka szyby tylnej; Zagłówki przednie i tylne z regulacją
wysokości; Zamek centralny z pilotem.

Ocena szczegółowa (wg listy kontrolnej)

Oceniana grupa
Układ jezdny
Zespół napędowy
Układ wydechowy
Ocena końcowa

Wynik
dobry
poprawny
bardzo dobry

W wyniku sprawdzenia ponad 100 pkt. kontrolnych w pojeździe stwierdza się:
*** Pojazd spełnia standardy techniczne DEKRA dla samochodów używanych ***

Ocenę wykonał: Grzegorz Jędrzejewski, GG

