PEUGEOT 107
ENVY - 5DRS - AIRCO - LMV - BLTOOTH

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 6 180

Van Mossel Peugeot Hoorn
De Marowijne 51
1689AR HOORN

* Excl. kosten van inschrijving en brandstof. vermelding verplicht vanaf 1.1.79 conform decreet
78993 van 4.10.78

Garantie Leeuwekeur Comfort (6 Maand)

(0229) 29 19 30

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 42607 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Paars
Garantie : Leeuwekeur Comfort
Din vermogen : 68 ch
Registratiedatum : 06/2013

Silhouette : Hatchback
Aantal zitplaatsen : 4
Brandstof : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 99 g/km
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UITRUSTING

COMFORT
airco
airconditioning
elektrische stuurbekrachtiging,
snelheidsafhankelijk

volwaardig reservewiel
waarschuwing (lampje en geluidssignaal) bij
niet aangelegde gordel bestuurder
ANDERE

12v-aansluiting in de middenconsole
achterste zijruitjes uitklapbaar
EXTERIEUR
aluminiumlook dorpellijsten
14" lichtmetalen velgen karlova
bumpers in kleur van de carrosserie
buitenspiegels in kleur van de carrosserie
centrale vergrendeling met afstandsbediening
en
lokalisatiefunctie
deurgrepen in kleur van de carrosserie
csc (cornering stability control)
getinte achterruit, tevens achterklep
digitale kilometerteller met dagteller
luchtinlaat in de voorbumper met honingraat
grille
digitale brandstofniveaumeter
ruitenwisser op de achterklep
elektrisch bedienbare voorportierruiten
van binnenuit verstelbare buitenspiegels
exclusief servicepakket € 695,voorbumper afgewerkt met chroomstrip
geïntegreerde mistlampen vóór
in hoogte verstelbaar stuurwiel
INTERIEUR
handschoenenkastje voorzien van klep
2 hoofdsteunen achter
led-dagrijverlichting
achterbank met twee zitplaatsen
noodremassistentie
drie bekerhouders in de middenconsole (twee protection paddings in beide portieren
voor en één achter)
opbergvakken in de voor- en achterportieren
in twee gelijke delen neerklapbare rugleuning pyrotechnische gordelspanners met
van de achterbank
spankrachtbegrenzers op de voorstoelen
lederen stuurwiel en pookknop
radio/cd-speler met bluetooth, usb en 4
mattenset met plum stiksels
speakers
opbergvak onder het dasboard aan
twee zonnekleppen met make-up spiegeltje
passagiers- en bestuurderszijde
veiligheids stuurkolom. schuift tot 73mm in bij
toerenteller
een frontale aanrijding
toerenteller stiksels in de kleur "plum"
vernis metaallak
twee isofix bevestigingspunten op de
zwarte stootstrips op de portieren
achterbank (met 3-punts bevestiging)
zij- en airbaigs
VEILIGHEID
abs met elektronische remkrachtverdeling
(voor/achter)
airbags voor bestuurder en passagier
passagiersairbag uitschakelbaar met sleutel

