PEUGEOT 208
1.2 PURETECH 68PK LIKE AIRCO BLUETOOTH CRUISE CONT

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 11 395

DAVO Leidschendam
Veurse Achterweg 22
2264 SG LEIDSCHENDAM

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

Garantie Leeuwekeur Plus XL (24 Maand)

070-8502400

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 9829 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Wit
Garantie : Leeuwekeur Plus XL
Din vermogen : 68 ch
Registratiedatum : 09/2018

Silhouette : Hatchback
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 105 g/km

UITRUSTING
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COMFORT
airco
airconditioning
cruise control
cruise control met instelbare
snelheidsbegrenzer
elektrische stuurbekrachtiging
hill start assist
EXTERIEUR

abs met elektronische remkrachtverdeling en
noodremassistentie
adaptieve airbags voor (passagiersairbag is
uitschakelbaar)
bandenreparatieset
bandenspanningscontrolesysteem
driepuntsgordels voor, in hoogte verstelbaar
esp (elektronisch stabiliteits programma)
esp volledig uitschakelbaar
waarschuwingssignaal in geval van niet
aangelegde gordel bestuurder
window-airbags

15'' stalen velgen inclusief wielplaten 'bore'
208 like aanduiding in blauw (bij blanc
ANDERE
banquise) of wit bij de overige kleuren op de
achterklep en zijkant in plaats van aanduiding
5 versnellingen
208
12v aansluiting vóór
automatische vergrendeling van de portierenen afwerking middenconsole wit
achterklep bij snelheid boven 10km/u
automatische ontgrendeling van de portieren in
deurgrepen armsteun portieren wit
geval van een aanrijding
deurgrepen in kleur van de carrosserie
automatisch inschakelende
getinte ramen
alarmknipperlichten bij noodstop
handmatige verstelbare buitenspiegels in
bediening van audio en multimedia op het
blauw bij blanc banquise en wit bij overige
stuurwiel
carrosseriekleuren uitgevoerd met geïntegreerde blanc banquise
richtingaanwijzers
bumpers in kleur carrosserie
inklapbare buitenspiegels
centrale vergrendeling met 1
voorbumper met geïntegreerde grille met
afstandsbediening en 1 normale sleutel
aluminiumkleurige rand
compact multifunctioneel stuurwiel
deurgrepen interieur zwart
INTERIEUR
deurpanelen met stof bekleed
bekerhouders in middenconsole
dubbele parabool koplampen inclusief
bekleding omni sergé zwart/blauw met wit
dagrijverlichting
stiksel
elektrisch bedienbare voorportierruiten
binnenspiegel met handmatige
follow-me-home verlichting
anti-verblindingstand
geen anti-slipmatje centraal opbergvak
comfort voorstoelen met verstelbare
hoofdsteunen
geventileerde schijfremmen voor
drie hoofdsteunen achter
head-up instrumentenpaneel met 4 zwarte
wijzerplaten, lcd-display, witte wijzers, witte
toerenteller
achtergrondverlichting met grijze rand
hoedenplank
MULTIMEDIA
in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
bluetooth
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
bluetooth carkit
iso-fix
bluetooth verbinding
...
boordcomputer
usb-aansluiting
usb aansluiting
VEILIGHEID
3 driepuntsgordels achter

