
GRUNDMODELL g CO2 km FÖRBRUKN. l/100 km ORD. CA-PRIS

RCZ- R 1,6 Turbo  270 hk 145 6,3 389 900 kr

STANDARDUTRUSTNING I URVAL RCZ- R

Aluminiumfälgar 19" RCZ R std

ABS-bromsar std

Automatisk farthållare samt fartbegränsare std

Automatisk vindrutetorkare med regnsensor std

CDS (dynamisk stabilitetskontroll) std

EBA (nödbromsassistans) std

EBD (bromskraftsfördelare) std

El-hissar fram med pulsstyrning och klämskyddsfunktion std

El-hissar fram och bak med pulsstyrning och klämskyddsfunktion (i kombination med läderklädsel) std

El-infällbara och el-justerbara sidospeglar std

El-justerbart förarsäte och backspeglar med minne (vid läderklädsel) std

El-uppvärmda framsäten, säte och rygg  (i kombination med läderklädsel) std

El-uppvärmda sidospeglar std

ESP (antisladdsystem) med ASR (antispinnsystem) (urkopplingsbar) std

Fixerad sportspoiler bak std

Fjärrstyrt centrallås std

Färddator std

Hill assist, start i backe hjälp std

Krockkudde förare och passagerare (urkopplingsbar med nyckel) std

LED-ljus fram std

Läderklädsel Alcantara, tygmattor och el-justerbara framstolar std

Mittkonsol med förvaringsutrymmen, mugghållare och 12V-uttag ("R monogram" RCZ R) std

Pack Sport: Racingratt med reducerad diameter och kortad raceväxelspak, stor display std

Rödlackade bromsok fram std

Sidokrockkuddar fram integrerade i stolssidor std

Sidokrockskydd (skumplastfyllning i dörrarna) std

Skålade sportsäten designade av Peugeot Sport (ej uppvärmda) std

Sportbakparti med dubbla kromade avgasrör std

Sportfrontparti med svartlackerad grill "R monogram" std

Stor infodisplay 7" instrumentpanelen samt kontroller på mittkonsolen  (vid WIP Com 3D) std

Svartlackerat bromsok std

Svartlackerat paneltak std

Säkerhetsbälten med belastningsbegränsare i baksätet (röda detaljer RCZ R) std

Takbågar i aluminium std

Parkeringsradar bak std

Två zons klimatanläggning (ACC) std

Tygmattor std

WIP Bluetooth: Bluetooth hands-free kit, audio streaming, samt USB-anslutning std

Takbågar i svart mattlack std

Xenon-strålkastare, dynamiska kurvljus, strålkastarspolning, däcktryckskontroll (vid läderklädsel)  std

WIP Sound: Cd-radio med rattreglage, MP3-funktion, auto. volymanpassning, sex högtalare std

TILLVAL R

JBL HiFi anläggning: Cd-radio med rattreglage, MP3-funktion, auto volymanpassning, sex JBL-högtalare & förstärkare på 240 W 5 900 kr

Larm och superlås 3 000 kr

Läderklädsel RCZ R, eluppvärmda stolar, tygmattor och el-justerbara framstolar, aluminium inlägg, strålkastarspolning 4 900 kr

Metallic 6 900 kr

Parkeringsradar fram och bak 4 900 kr

4 500 kr

4 500 kr

Svartlackerade ytterbackspeglar (svart Perla Nera) 2 900 kr

Svartlackerat kolfibertak 14 900 kr

UTRUSTNINGSPAKET R

WIP Com 3D Kommunikationspaket: 12 900 kr

WIP Nav Plus Kommunikationspaket: std
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PEUGEOT RCZ- R
Välkommen till din Peugeot återförsäljare eller besök oss på www.peugeot.se.

Lokala prisavvikelser och andra kampanjerbjudanden kan förekomma. 
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Satellitnavigering med europakartor, 7" färgskärm, telefon med plats för SIM-kort, hårddisk med 10 
GB utrymme för egen musik, jukeboxfunktion, DVD-spelare, USB-anslutning samt bluetooth

Navigation RT6, satellitnavigering med 7" färgskärm och europakartor, AUX ingång, bluetooth 
handsfree-kit med USB-uttag

Inom ramen för sin kontinuerliga strävan att förbättra sina produkter förbehåller sig Peugeot Sverige/KW Bruun Autoimport AB rätten att när som helst ändra priser, tekniska uppgifter, 

utrustning, tillval och färgsättning.


