Peugeot 107 1.0 Active
07/2013 - Benzine - Handgeschakeld

€ 5.850,Autogegevens
Merk, model:

Peugeot 107

Uitvoering:

1.0 Active

Kenteken:

7-KJV-89

Kilometerstand: 76.163 km
Bouwjaar:

07/2013

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

780 kg

Motor:

998 cc, 68 pk (50 kW)

Kleur:

Wit

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Technische informatie
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,1 l/100km (1 op 19,6)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,8 l/100km (1 op 26,3)
Energielabel: A
Staat
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 58 - 65 per kwartaal
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Afleverpakket (2)
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Bosch Car Service Mebo | Tel: 0475 440 770 | info@autocentermebo.nl

Laat u veroveren door de charmes van deze puur Franse auto. De aandrijving van deze Peugeot wordt
verzorgd door een driecilinder motor en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. In deze auto profiteert u
onder andere ook van: 14 inch lichtmetalen velgen, elektrisch bedienbare ramen voor, buitenspiegels in
carrosseriekleur, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
In de zomer zit u ontspannen achter het stuur dankzij de ingebouwde airconditioning. En deze auto heeft
ook verstelbaar stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard uitrusting.
Zoals u mag verwachten van deze Peugeot 107 is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Wanneer u hard moet remmen, is elke decimeter verkorting van de remweg
essentieel. Voor extra remkracht zorgt dan de Brake Assist.
Maak nu een afspraak voor een proefrit! MEDEDELING!!!
Ondanks de grote zorg die wij besteden aan het verstrekken van de juiste gegevens bij onze occasions, kan
het toch voorkomen dat er door het gebruik van externe dataleveranciers onjuistheden vermeld staan,
onze excuses hiervoor. Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.
= Bedrijfsinformatie =
MEDEDELING!!! Ondanks de grote zorg die wij besteden aan het verstrekken van de juiste gegevens bij
onze occasions, kan het toch voorkomen dat er door het gebruik van externe dataleveranciers onjuistheden
vermeld staan, onze excuses hiervoor. Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanbieder
Bosch Car Service Mebo
Bevelantstraat 20a
6088 PB Roggel
Tel: 0475 440 770
E-mail: info@autocentermebo.nl
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