Peugeot 108 1.0 e-VTi Active TOP! Cabrio,
Airco,L.M.Velgen,Stuurbekrachtiging,
03/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 8.950,Autogegevens
Merk, model:

Peugeot 108

Uitvoering:

1.0 e-VTi Active TOP! ...

Kenteken:

NK-319-S

Kilometerstand: 38.625 km
Bouwjaar:

03/2017

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

830 kg

Motor:

998 cc, 69 pk (51 kW)

Kleur:

Blauw

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

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

Bijzonderheden
Zeer nette originele Nederlandse en dealer onderhouden Peugeot 108 Cabrio van
1ste eigenaar.
Deze auto heeft o.a. Bluetooth telefoonvoorbereiding, Airco, Electr.ramen,
Stuurbekrachtiging, Isofix, ABS, Centr.deurvergrendeling op afstand,
In hoogte verstelbare voorstoelen en stuur, Ledverlichting en Mistlampen.
Stijlvolle vormen en een verzorgd interieur maken u meteen duidelijk dat u hier met een Franse auto te
maken hebt. De aandrijving van deze Peugeot wordt verzorgd door een driecilinder motor en een
handgeschakelde vijfversnellingsbak. Tot de uitrusting behoren ook metallic lak, elektrisch bedienbare
ramen voor, buitenspiegels in carrosseriekleur, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Onderweg kunt u veilig genieten van het audio-installatiesysteem. Want in deze Peugeot bedient u het
vanaf het stuurwiel. Het hele jaar door zorgt airconditioning voor een prettige temperatuur. Ook is de
Peugeot uitgerust met: in hoogte verstelbaar stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.
Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu de risico's in. De
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Brake Assist vergroot de veiligheid door bij een noodsituatie extra power te leveren op het remsysteem. Hill
hold control houdt de handrem vast op een helling. Wegrijden was nog nooit zo gemakkelijk. Het
bandenspanningscontrolesysteem helpt om brandstof te besparen en om de kans op een klapband te
verminderen.
Hebben we u overtuigd? Maak dan nu van de gelegenheid gebruik om direct een proefrit in te plannen.
Druk op de knop hiernaast en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl
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