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Peugeot 208
1.2 e-VTi Style Automaat
Bouwjaar:

2014 (28 mei 2014)

Massa:

955 kg

Max trekgewicht:

825 kg

Tellerstand:

42.109 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

2-TXH-98

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

82 PK

€ 11.745,Exterieur
Lichtmetalen velgen 15"

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Extra getint glas

mistlampen voor

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Navigatiesysteem full map

Audio installatie

Multimedia-voorbereiding

Interieur
Cruise control

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Overige
Parkeersensoren achter

Keurige en complete en uitmuntend mooie Peugeot 208 Style 5 deurs in de kleur aluminium grijs metallic van 2 eigenaar voorzien van de zuinige
1.2 PureTech met 82pk benzinemotor gekoppeld aan een automatische transmissie.
Het betreft hier een praktische 5-deurs uitvoering met slechts 43.999 kilometer op de teller.
De auto is op 28 mei 2014 nieuw geleverd door Peugeot dealer van Hunnik Tiel en is keurig volgens schema onderhouden.
Deze mooi 208 Style is dealer onderhouden laatste onderhoudsservice is recent gebeurt bij haaima / hylkema Burgum volgende onderhoud bij
50.000 km .
De APK keuring is nog geldig tot en met 28 mei 2023.
Verder is deze complete 208 voorzien van o.a. een full map navigatiesysteem met bluetooth autotelefoon, airconditioning, cruise control,
elektrisch bedienbare ramen,, parkeersensoren achter, multifunctioneel stuurwiel enz.. De originele boordmap is aanwezig inclusief ingevuld
onderhoudsboekje en 2 sleutels.
De originele boordmap is aanwezig inclusief twee sleutels op afstandbediening.
Hiermee bieden wij de Peugeot 208 style rijklaar aan inclusief 6 maanden basis landelijke garantie op motor en versnellingsbak en 2 sleutels.
Als u al weet dat dit de Peugeot 208 Style Automaat is die u wilt hebben, dan hoeft u niet langer te wachten.
U kunt nu al besluiten om deze Peugeot te kopen.
Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

