PEUGEOT 208
1.2 PURETECH 82PK BLUE LION

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 12 450

Auto Versteeg Buurman Wageningen B.V.
Ritzema Bosweg 58
6703 GZ WAGENINGEN

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

Garantie Leeuwekeur Plus (12 Maand)

0317-419033

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 43942 km Geen
garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Zwart
Garantie : Leeuwekeur Plus
Din vermogen : 82 ch
Registratiedatum : 09/2016

Silhouette : Hatchback
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Benzine
Belasting : 21 %
CO2 : 99 g/km

UITRUSTING
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COMFORT
airco
airconditioning
cruise control
cruise control met instelbare
snelheidsbegrenzer incl. programmeerbare
snelheden
elektrische stuurbekrachtiging
parkeerhulp achter
stuurbekrachtiging

dab+ digitale radio-ontvangst
navigatiesysteem full map
peugeot connect bluetooth
peugeot connect nav
peugeot connect sos
radio
VEILIGHEID

3 driepuntsgordels achter
abs met elektronische remkrachtverdeling en
noodremassistentie
adaptieve airbags voor (passagiersairbag is
EXTERIEUR
uitschakelbaar)
15'' stalen velgen inclusief wielplaten 'niobium' airbag(s) hoofd achter
automatische vergrendeling van de portierenen airbag(s) hoofd voor
achterklep bij snelheid boven 10km/u
airbag(s) side voor
buitenspiegels elektrisch verstel- en
airbag bestuurder
verwarmbaar
airbag passagier
buitenspiegels in carrosseriekleur
bandenreparatieset
buitenspiegels in carrosseriekleur met
bandenspanningscontrolesysteem
geïntegreerde richtingaanwijzers
driepuntsgordels voor, in hoogte verstelbaar
deurgrepen in kleur van de carrosserie
elektronisch stabiliteits programma
elektrisch bedienbare ramen voor,
bestuurderzijde voorzien van sequentiële
esp (elektronisch stabiliteits programma)
bediening en inklembeveiliging
waarschuwingssignaal in geval van niet
elektrische ramen voor
aangelegde gordel bestuurder
elektrisch verstelbare en verwarmde
window-airbags
buitenspiegels
ANDERE
getinte ramen
voorbumper met geïntegreerde grille met
12v aansluiting voorin
verchroomde rand
alarm klasse 1(startblokkering)
zwarte achterklepspoiler
anti blokkeer systeem
armsteun voor
INTERIEUR
automatische ontgrendeling van de portieren in
achterbank in delen neerklapbaar
geval van een aanrijding
bekleding: cran
automatisch inschakelende
binnenspiegel met handmatige
alarmknipperlichten bij noodstop
anti-verblindingstand
bediening op het stuurwiel
comfort voorstoelen met verstelbare
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
hoofdsteunen
centrale deurvergrendeling met
drie hoofdsteunen achter
afstandsbediening
in 2 delen neerklapbare achterbank
...
middenarmsteun voor
stuurwiel multifunctioneel
MULTIMEDIA
autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
boordcomputer

