PEUGEOT PARTNER TEPEE
ELECTRIC 68PK AUT. ACTIVE TOP DEAL! 4% BIJTELLING

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 26 925

DAVO Den Haag
Kerketuinenweg 18
2544 CW 'S-GRAVENHAGE

* 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)

070-8502500

GEDETAILLEERDE KENMERKEN

Kilometerstand : 10 km garantie

Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Wit
Garantie : Leeuwekeur Plus XL
Din vermogen : 48 ch
Registratiedatum : 09/2019

Silhouette : Stationwagen
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Elektrisch
Belasting : 4 %
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UITRUSTING

COMFORT

airbags voor bestuurder en passagier
bandenreparatieset
bandenspanningscontrolesysteem
esp (elektronisch stabiliteits programma)

airconditioning
elektrische stuurbekrachtiging
hill start assist
ANDERE
parkeerhulp achter d.m.v. sensoren
parkeerhulp voor met achteruitrijcamera incl.
12v aansluiting voorin
pack look 2
achterruitverwarming met automatische
uitschakeling
EXTERIEUR
aflegvak bovenop dashboard
15'' stalen velgen met wielplaten 'atacama'
afstandsbediening
met michelin agalis banden
verwarming/airconditioning: via smartphone of
pc kunt u het interieur al voor de rit verwarmen
achterklep met verwarming en wis/was
of koelen, ongeacht of het tractiebatterij wordt
elektrisch bedienbare ramen voor met links
geladen
sequentiële bediening
armsteunen op de voorportieren
elektrisch inklapbare en verwarmbare
automatische portiervergrendeling (bij
buitenspiegels
snelheid hoger dan 15 km per uur)
elektrisch verstelbare buitenspiegels
bergvak in portieren met flessenhouder
getint glas
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
voorbumper in carrosseriekleur, met zwarte
centrale vergrendeling met afstandsbediening
inzetstukken
elektronische startonderbreking
zijkanten achterbumper in carrosseriekleur
geluidalamr nog brandende verlichting
INTERIEUR
in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
opbergvak boven voorruit over gehele
bagage-afdekplaat
breedte
bekleding stof curitiba meltem
selectieknop (keuze uit 4 verschillende
drie apart neerklapbare achterstoelen
vormen van aandrijving)
in 2 delen neerklapbare achterbank
snelheidsbegrenzer d.m.v. akoestisch signaal
spiegelkappen in zwart kunststof
MULTIMEDIA
standaard lakkleur
boordcomputer
stootlijsten op de flanken in zwart kunststof
navigatie met touchscreen
twee afsluitbare bergvakken in vloer achter
(fm-radio/bluetooth/usb)
vloermatten vóór en achter
peugeot connect bluetooth
zijschuifdeur links en rechts
snellaadaansluiting
touchscreen + dab (fm+dab
radio/bluetooth/usb)
VEILIGHEID
abs met noodremassistentie

