PEUGEOT RIFTER
1.2 PURETECH 110PK ALLURE

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 27 925

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 : 1 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Zwart
Garantie : Leeuwekeur Plus XL
Din vermogen : 110 ch
Registratiedatum : 11/2019

Silhouette : MPV
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 126 g/km
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UITRUSTING

COMFORT
handmatige airconditioning
parkeersensoren achter
parkeersensoren voor
EXTERIEUR
16'' wieldoppen 'tongariro'
achterklep met verwarmbare ruit en
ruitenwisser
automatische ruitenwissers
dakrails in kleur gris aluminium
deurgrepen, buitenspiegelkappen en
stootlijsten uitgevoerd in carrosseriekleur
elektrisch bedienbare ramen op tweede zitrij
elektrisch bedienbare ramen voor
elektrisch verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels
middenste voorbumper in carrosseriekleur
gespoten
ruitenwissers met magic wash premium
system
vaste ramen op de 3e zitrij
zijschuifdeur links en rechts met uitklapbare
ramen
INTERIEUR
bekleding stof caracal grijs
binnenspiegel
in lengte verstelbare bestuurdersstoel en in
hoogte verstelbare hoofdsteun
MULTIMEDIA
8'' capacitief touchscreen
boordcomputer
connect fm-radio + bluetooth
usb aansluiting achterin
VEILIGHEID
airbags voor bestuurder en passagier
bandenreparatieset
esp (elektronische stabiliteitsprogramma, incl.
asr en abs incl. erv en nra)
indirect bandenspanningscontrolesysteem
zij-airbags en gordijnairbags links en rechts
ANDERE

2/3-1/3 bank op tweede zitrij
4 luidsprekers en 2 tweeters
12v aansluiting op dashboard
active safety brake met camera
automatische verlichting
bediening op het stuurwiel
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
connect box met sos assistance
connect nav met dab+
elektrisch bedienbare handrem
follow-me-home verlichting
gekoeld en gesloten bovenste
dashboardkastje passagierszijde
hoedenplank
in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel met
armsteun en lendeverstelling
lane departure warningsystem
led dagrijverlichting
lederen stuurwiel
meerprijs kleur noir onyx
middenconsole met bergvakje
mistlampen voor met bochtverlichting
opbergcompartiment onder tweede zitrij
regen- en lichtsensor
skidplates voor en achter uitgevoerd in grijs
kunststof
snelheidslimietherkennings- en
snelheidsadviessysteem
verhoogd chassis
verstelbare passagiersstoel
voor en achter bumper uitgevoerd in zwart
kunststof
wifi en mirror screen functies (apple carplay
en andoid auto en mirrorlink)
zonneklep bestuurders- en passagierszijde
zonneklep bestuurderszijde incl. spiegel en
verlichting

