PEUGEOT 208
1.2 PURETECH 110PK EAT6 GT-LINE AUTOMAAT MET NAVIG

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 20 445

DAVO Zoetermeer
Zuidweg 100
2718 NB ZOETERMEER

* 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)

070-8502700

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 12214 km Geen
garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Grijs
Garantie : Leeuwekeur Plus XL
Din vermogen : 110 ch
Registratiedatum : 04/2019

Silhouette : Hatchback
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Benzine
Belasting : CO2 : 116 g/km

UITRUSTING
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COMFORT
achteruitrijcamera
climate control
climate control
cruise control met instelbare
snelheidsbegrenzer incl. programmeerbare
snelheden
elektrische stuurbekrachtiging
hill start assist
parkeerhulp achter

peugeot connect sos
sfeerverlichting (bij voetenruimte en
multimedia-aansluitingen)
sierlijst rondom touchscreen en
ventilatieroosters mat chroom
touchscreen
VEILIGHEID

3 driepuntsgordels achter
abs met elektronische remkrachtverdeling en
noodremassistentie
adaptieve airbags voor (passagiersairbag is
uitschakelbaar)
EXTERIEUR
bandenreparatieset
17'' lichtmetalen velgen type 'caesium'
bandenspanningscontrolesysteem
automatische vergrendeling van de portierenen
driepuntsgordels voor, in hoogte verstelbaar
achterklep bij snelheid boven 10km/u
esp (elektronisch stabiliteits programma)
deurgrepen in kleur van de carrosserie
veiligheidsgordels zwart voorzien van rode
elektrisch bedienbare ramen voor,
draad
bestuurderzijde voorzien van sequentiële
bediening en inklembeveiliging
waarschuwingssignaal in geval van niet
aangelegde
gordel bestuurder
elektrisch inklapbare buitenspiegels
window-airbags
elektrisch verstelbare en verwarmde
buitenspiegels
ANDERE
getinte ramen
glanzend zwarte buitenspiegels
voorbumper met geïntegreerde grille type
'equalizer' met glanzend zwarte rand en sierstrip
INTERIEUR
achterbank met neerklapbare rugleuning
automatische dimmende binnenspiegel
bekerhouders in middenconsole
bekleding: gt-line half stof/half kunstleder met
rode accenten
comfort voorstoelen met verstelbare
hoofdsteunen
drie hoofdsteunen achter
lederen stuurwiel met geperforeerd leder en
rood stiksel en verchroomde insert
opbergzakken aan de achterzijde van de
voorstoelen
verchroomde hoofdsteungeleiders
MULTIMEDIA
boordcomputer
navigatie
peugeot connect bluetooth
peugeot connect nav

12v aansluiting vóór
aluminium instaplijsten
aluminium pedalen
automatische ontgrendeling van de portieren in
geval van een aanrijding
automatisch inschakelend dimlicht
automatisch inschakelende
alarmknipperlichten bij noodstop
b-stijl zwart glanzende afwerking
badge gt-line
bediening van audio en multimedia op het
stuurwiel
bumpers in kleur carrosserie
centrale vergrendeling met 1
afstandsbediening en 1 normale sleutel
chroomlijsten rondom de portierruiten
climate control gescheiden regelbaar met
koolstof pollenfilter
deurpanelen met stof bekleed
dubbele parabool halogeen koplampen met led
accentverlichting en led dagrijverlichting
elektrisch bedienbare achterportierruiten
...

