PEUGEOT BOXER
GB 330 L1H1 BLUEHDI 110PK PREMIUM

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 13 940

Van Mossel Peugeot Amsterdam Zuidoost
Klokkenbergweg 29
1101 AK AMSTERDAM ZUIDOOST

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

Garantie Leeuwekeur Plus (12 Maand)

088-0014500

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 47000 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Blauw
Garantie : Leeuwekeur Plus
Din vermogen : 110 ch
Registratiedatum : 03/2017

Silhouette : Bestelauto
Aantal zitplaatsen : 3
Brandstof : Diesel
Belasting : 22 %
CO2 : 158 g/km
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UITRUSTING
2-zits passagiersbank met uitklapbaar
schrijfblad t.h.v. linker zitplaats
12 volt aansluiting
airconditioning
90 liter tank
bergvak met klep (rechts boven, gekoeld bij
optie airco)
aflegvak bovenop dashboard
cruise control met snelheidsbegrenzer
afsluitbare tankdop
stuurbekrachtiging
berglade onder optionele passagiersstoel
bergvak in de portieren
EXTERIEUR
bestuurdersstoel met hoogte verstelling,
verstelbare
hellingshoek, lendensteun en
2 symmetrische achterdeuren
opklapbare armsteun
15'' stalen velgen
bindogen in de laadruimte (2 voorzijde, 8
getint glas
zijkant)
in buitenspiegels geïntegreerde
centrale vergrendeling met afstandsbediening
zijknipperlichten
dashboardkastje met klep (rechts onder en
plafonniers in laadruimte: boven zijschuifdeur,
midden onder)
boven achterdeuren
digitale olieniveaumeter
elektrisch bedienbare voorportierruiten
INTERIEUR
esp met tractiecontrole en hill start assist
cabinedak voorzien van hemelbekleding
follow-me-home verlichting
elektronische
in dashboard geïntegreerde versnellingspook
toerenteller/koelvloeistoftemperatuurmeter
in hoogte verstelbaar stuurwiel
hoofdsteunen voor in hoogte verstelbaar
instrumentenpaneel met vier klokken
stoffen stoelbekleding
kooiconstructie/kreukelzones vóór en achter
MULTIMEDIA
koplamp-units helder glas/halogeen
lampen/meervlaks
reflectoren
boordcomputer/digitale
lcd infoscherm
onderhoudsintervalindicator
plafonnier met progressief dimmende
fm-radio met cd/mp3 speler, bluetooth en
verlichting
touchscreen
spiegels, portiergrepen, raamomlijsting zwart
navigatie
standaard lakkleur
radiovoorbereiding bestaande uit voeding,
ontstoring en coaxkabel
volledig gesloten stalen scheidingswand
waarschuwingssignaal niet goed gesloten
VEILIGHEID
portier(en)
abs met noodremassistentie
zijschuifdeur rechts
bestuurdersairbag
zwarte bumpers en zijstootstrips
driepunts veiligheidsgordels, in hoogte
verstelbaar met pyrotechnische gordelspanners
schokabsorberende stuurkolom
twee open bergvakken rechts (bovenste
vervalt bij passagiersairbag)
waarschuwing niet aangelegde
veiligheidgordel van de bestuurder
COMFORT

ANDERE

