مشخصات فني پژو
اطالعات پژو 8002

مشخصه فني

03330

خودرو

Allure
 ، THP165توربو شارژر با پاشش مستقیم
0.1

موتور

 010اسببخار در  1333دور در دقیقه
 043نیوتنمتر در  0433دور در دقیقه
01
اتوماتیک شش سرعتهEAT6 III ،

سيستم انتقال قدرت

002
كارایي

2.0
Euro 5
( 0551ارتفاع) × ( 0201عرض) × ( 4051طول)
0502

اندازهها

0023
53

مصرف سوخت در 000
كيلومتر (ليتر)

ترمز

سیستم ترمز ضدقفل ( ،)ABSسیستم کمک ترمز اضطراری ( ،)EBS/EBAسیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو ( )DSC/ESPبا قابلیت
 ،on/offسیستم کنترل لغزش ( ،)TCS/ASRسیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی ( ،)EBFDسیستم کنترل کمکی سرباالیی ( ،)HASترمز
دیسکی عقب ،ترمز دستی طرح خلبانی

کیسه هوای ایمنی

 ۲عدد کیسه هوای جلو ۲ ،عدد کیسه هوای جانبی ۲ ،عدد کیسه هوای پردهای جلو و عقب

فرمان

فرمان الکتریکی ،غربیلک فرمان چرمی با قطعات کرومی ،فرمان تلسکوپی با قابلیت تنظیم  4جهته ،کنترلهای روی فرمان ( :MFCکروز کنترل و صوتی)

سیستم تهویه

تهویه مطبوع اتومات  ۲کاناله ،کانال تهویه داشبورد

سیستم صوتی

صفحه نمایش  ۷اینچی لمسی رنگی ،چهار بلندگو و  ۲تیوتر ،پورت  ،USBرادیو  ،DABبلوتوث و موبایل هندزفری ،جک  5.3میلیمتری (،)AUX
خروجی برق 2۲ولت جلو و عقب ،آنتن خارجی ،نمایش صفحه گوشی موبایل ()Mirrorlink

چراغها

چراغهای جلو  LEDبا چراغ روشنایی روز (دیالیت ،)DRL/چراغهای جلو اتومات (سنسور نور/اتوالیت) ،چراغهای مهشکن جلو و عقب ،چراغ عقب
 LEDبا طراحی الهامگرفته شده از پنجه شیر ،چراغ بدرقه

آینهها

آینههای جانبی برقی ،آینه تاشونده اتومات ،آینههای پشت کرومی راهنمادار ،گرمکن آینه

شیشهها
تزئینات امنیت خودرو

شیشههای جلو و عقب تک لمسی برقی با محافظ برخورد به مانع (آنتی ترپ) ،پاور ویندوز (متصل به ریموت خودرو) ،شیشه عقب و جانبی عقب دودی ،برف
پاککن ژلهای ( ،)Bonelessبرف پاککن عقب ،قفل برقی ایمنی کودک
میلههای سقف ،کفپوش موکتی ،محفظه های نگهداری اشیا داخل درهای عقب و جلو و جالیوانی کنسول جلو و جاعینکی داخل محفظه داشبورد و جای ابزار
صندوق عقب ،قالب جالباسی عقب ،قطعات کرومی خارجی خودرو ،اسپویلر عقب ،دستگیره همرنگ بدنه ،آفتابگیر جلو با آینه ،اگزوز اسپرت

تجهیزات امنیت خودرو

سیستم هشدار هوشمند (آالرم) ،سنسور کمک پارک عقب ،چشمی دزدگیر ،سوییچ خودرو معمولی با ریموت

رینگ و الستیک

الستیک سایز  ،195/60R16رینگ آلومینیومی  21اینچ ،رینگ یدکی فوالدی  23اینچ

صندلی
تجهیزات کمک راننده

تنظیم ارتفاع صندلی راننده ،صندلیهای راحتی پارچهای ،ایزوفیکس (محل نصب صندلی کودک) ،صندلی عقب تاشو  ۲/5و  ،2/5پشت سریهای عقب سه-
تایی با تنظیم ارتفاع ،تنظیم صندلی دستی ،کمربند عقب سهتایی
کروز کنترل و محدودکننده سرعت ،سنسور پارک عقب با قابلیت  ،on/offسنسور کاهش باد الستیک ( ،)TPMSسنسور برف پاککن خودکار ،دوربین
دنده عقب رنگی ،بوق اخطار کمربند راننده و سرنشین جلو (شاگرد) ،سیستم پایش مصرف سوخت ،دماسنج (سنسور دمای محیط) ،قفل ایمنی کودک درها

پژو  0332جدید اولین محصول پژو در ایران با لوگو و ساختار جدید این خودروساز به شمار میرود ،و نوید دوران جدیدی را برای این شرکت
فرانسوی در ایران با شروع بهکار ایکاپ میدهد .پژو  0332جدید که پرفروشترین خودرو فرانسه در بخش  suvجمع و جور بوده است عالوه
بر کشورهای فرانسه و برزیل ،هم اکنون با توافق ایرانخودرو و پژوسیتروئن ،در ایران نیز در حال تولید است.


نظارت و حمایت پژو فرانسه در تامین قطعات و لوازم یدکی



بهرهمندی از شبکه نمایندگیهای ایران خودرو



 0سال یا  43.333کیلومتر گارانتی (هر کدام زودتر فرا برسد)

معاونت فروش و بازاریابي ایکاپ

www.ikco-peugeot.ir

بهروزرساني :مرداد 69

