
Categorie: Confort Preturi fara 
TVA

Preturi cu TVA

NA01 - Scaune fata incalzite 195.00 € 232.05 € 
Categorie: Functionalitate Preturi fara 

TVA
Preturi cu TVA

WV71 - Faruri Eco LED 130.00 € 154.70 € 
ZHZ6 - Preechipare roata de rezerva temporara (fara kit reparatie pana) 13.00 € 15.47 € 
WY38 - Camera spate 180° (Visio Park 1) 195.00 € 232.05 € 
Categorie: Perlat                                                                                                         
                                                                                                                                     
           

Preturi fara 
TVA

Preturi cu TVA

VHM5 - ROUGE ELIXIR 520.00 € 618.80 € 

Total Valoare echipamente optionale: 1,053.00 € 1,253.07 € 

Tel: 0744 335 225

NEORTIC MOTORS SRL

PEUGEOT NEW 2008 5 USI ACTIVE PACK 1.2 PURETECH STT 130 CP BVM6

Lista echipamente optionale (incluse in pretul final):

Caracteristici tehnice:Lista echipamente standard:

Singuran Madalina
CONCESIONAR PEUGEOT

Email: madalina.singuran@neomotors.ro

Cota TVA: 19 %

OFERTA AUTO REMAT

15-12-2022Oferta este valabila pana la data: 

NEORTIC MOTORS
Adresa: SOS. PIPERA, NR. 48, SECTOR 2 BUCURESTI

CNP/CUI: RO26049750 CI/RegCom: J40/9425/2009

oferta emisa in numele si pentru producatorul validat 
TRUST MOTORS S.R.L.

ANEXA LA CONTRACT DE VANZARE
Nr. ___________ din ___ / ___ / 2022 

OfertaID: 461230 Caroserie: 5 usi

MasinaID: 82420 Culoare: ROUGE ELIXIR

CodOLD: 137FV Garnisaj: Leorki 3D Active

Info valori REMAT:
Valoare autovehicul: 25,399.36 € (TVA inclus)

Valoare prima casare : 1,800.00 € (TVA inclus)
Valoare ecobonus vechime : 600.00 € (TVA inclus)

Valoare Eco-Bonus : 0.00 € (TVA inclus)
Rest de plata: 22,999.36 € (TVA inclus)

Emisii CO2: 125  (valori WLTP)

Preturi fara TVA Preturi cu TVA
Pret lista: 22,101.00 € 26,300.19 € 

Pret optionale: +1,053.00 € +1,253.07 € 

Discount: -1,810.00 € -2,153.90 € 

Pret final: 21,344.00 € 25,399.36 € 

rptCRMOfertaMasinaPGTRemat



MOTOR
Norma de poluare Euro 6.4

Numar de cilindri 3

Capacitate cilindrica (cm3) 1199

Putere maxima CP - rot/min 130/5500

Cuplu maxim Nm – rot/min 230/1750

Carburant Benzina

TRANSMISIE
Cutie de viteze Manuala 6

Punte motoare Fata

FRANE
Fata / Spate Discuri

DIMENSIUNI 
ANVELOPE
Standard sau optional in 
functie de echipare

215/65 R16  215/60 
R17

DIMENSIUNI
Lungime (mm) 4300

Latime (mm) (cu oglinzile 
deschise)

1987

Inaltime (mm) 1550

Ampatament (mm) 2605

Numar de locuri 5

GREUTATE (kg)
Masa proprie (fara optiuni) (kg) 1192

Masa total autorizata (kg) 1715

Capacitate rezervor (litri) 44

PERFORMANTE 
(secunde)/(doar cu 
sofer)
0 - 100 km/h 8.9

Demaraj 1000 metri (sec) 29.9

Viteza maxima (km/h) 198

CONSUM (l/100 
km)*WLTP
Mixt 5.6

Emisii CO2* mixt (g/km) 126

Categorie: Interior
- Leorki 3D Active

Categorie: Jante
- Jante aliaj 16" + Kit reparatie pana

Categorie: Functionalitate
- Instrumentar bord TFT (niv 2)
- Ecran tactil 7" + Mirror Screen + Bluetooth + Comenzi audio pe volan + 6 
boxe + USB + DAB
- Luneta cu stergator si degivrare
- Stergatoare parbriz automate
- Volan reglabil pe inaltime si adancime
- Sistem ISOFIX
- Sistem recirculare aer
- Plafoniera cu temporizare
- Reglaj inaltime faruri
- Geamuri fata + spate actionate electric
- Inchidere centralizata cu telecomanda
- Avertizor sonor faruri aprinse sau cheie uitata in contact
- Bancheta spate rabatabila 1/3-2/3
- Computer de bord
- Detector indirect presiune pneuri
- Faruri halogen cu aprindere automata

Categorie: Siguranta
- ESP + functia Hill Assist
- Airbag frontal pentru sofer + pasager cu posibilitatea decuplarii airbag 
pasager
- Airbag-uri cortina
- Airbag-uri laterale fata
- ABS
- Lampi semnalizare laterale
- Lumini de zi cu LED
- Centuri de siguranta in 3 puncte, pretensionate + martor necuplare
- Servofrana + Asistenta la franarea de urgenta
- Regulator + limitator viteza + Detector semne limita viteza si alerta 
depasire viteza + Alerta risc coliziune + Franare automata diurna AEBS2 
Camera + Alerta activa mentinere banda de mers
- Recunoastere extinsa semne circulatie( ETSR)+ detector oboseala

Categorie: Confort
- Asistenta la parcare spate
- Oglinzi retrovizoare exterioare reglabil electric si incalzite
- Parasolare pasageri fata
- Servodirectie asistata
- Scaun sofer reglabil pe inaltime
- Volan imbracat in piele
- Clima automata

Categorie: Design
- Manere usi in culoarea caroseriei si capace oglinzi retrovizoare in culoarea 
negru lucios

Vehiculele noi Peugeot comercializate in Romania beneficiaza de urmatoarele garantii comerciale: 
• PENTRU DEFECTE DE FABRICATIE: VU-2 ani fara limita de kilometri / VP- 4 ani sau 100.000 km, in functie de primul termen 
atins.
• PENTRU VOPSEA: VU-2 ani fara limita de kilometri / VP- 4 ani sau 100.000 km, in functie de primul termen atins.
• ANTI-PERFORARE: VU- 5 ani/ VP -12 ani.
Vehiculele electrice sau hibride beneficiaza de o durata extinsa a garantiei pentru bateria de tractiune de 8 ani  sau 160.000  km, in 
functie de primul termen atins. 
VP- vehicul de persoane VU- vehicul utilitar. Informatiile complete referitoare la garantie sunt prezentate in BONUL DE COMANDA 
AUTOVEHICUL NOU.

Preturile afisate au caracter informativ si sunt exprimate in EURO (€). Preturile se vor calcula in RON la cursul BNR + 1% din data 



efectuarii platii sau la cursul bancii finantatoare in cazul contractelor de leasing.

Am facut toate eforturile pentru a asigura corectitudinea specificatiilor de produs, la data publicarii. Pentru informatii actualizate te 
rugam sa consulti un distribuitor autorizat Peugeot Automobile.

* Valorile consumului de combustibil și emisiile de CO2 sunt informative, ele respectand omologarea WLTP (Regulamentul UE 
2017/948). Începând cu data de 1 septembrie 2018, pentru autovehiculele noi omologarea de tip se acordă conform Procedurii de 
testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), o procedură 
de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. 

WLTP înlocuiește Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), procedura de testare utilizată anterior. Datorită condițiilor de testare 
mai realiste, valorile consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2 măsurate conform WLTP sunt în multe cazuri mai mari decât 
cele măsurate prin NEDC. 

Consumul de combustibil real variază în funcție de mai mulți factori, precum: echipamentele specifice/dotări opționale, tipul 
anvelopelor, viteza de deplasare, utilizarea climatizarii, conditiile meteo, topografia, stilul de sofat, presiunea anvelopelor, greutatea 
transportata, etc. 

Pentru vehiculele cu motor electric si PHEV timpul de încărcare depinde de puterea încărcătorului de la bordul vehiculului, a cablului 
de încărcare, de tipul și de puterea stației de încărcare utilizate, precum si de temperatura exterioară a punctului de încărcare și de 
temperatura bateriei.

Pentru informații suplimentare contactează dealerul tău.

TRUST MOTORS SRL – importator oficial Peugeot Automobile pentru Romania isi rezerva dreptul de a modifica informatiile afisate, 
legate de: date tehnice, preturi si dotari sau sa dezactiveze orice model, oricand, fara preaviz si fara a fi obligat sa actualizeze acest 
document.

Clauze particulare:
1. Ofertă valabilă sub rezerva acceptării SC TRUST MOTORS SRL ca producător validat în Programul de Stimulare a Înnoirii 
Parcului Auto Național 2022, derulat de Administraţia Fondului de Mediu și finanţat din Fondul de Mediu. În măsura în care, din orice 
motiv, Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2022 nu va conține beneficiile financiare de mai sus sau clientul nu va 
casa vehiculele in numarul si cu vechimea necesara obtinerii beneficiilor stipulate in prezenta proforma, SC TRUST MOTORS SRL 
nu va fi ținut răspunzator pentru nesusținerea în continuare a valorilor afișate.
2. Echivalenta in lei se face la curs BRD din ziua efectuarii platii.
3. Valabilitatea facturii proforma: 30 ZILE de la data emiterii.
4. Prima de casare si eco-bonusul sunt echivalate in EURO la cursul de 5 RON/EUR.
5. Renuntarea la achizitie din motive neimputabile SC TRUST MOTORS SRL, dupa demararea Programului de Stimulare a Înnoirii 
Parcului Auto Național, duce la retinerea avansului cu titlu de penalitate.


