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Peugeot 108 1.0 e-VTi Allure TOP! SCHUIFDAK |
NAVI | ECC | CAMERA | VELGEN -2e
PINKSTERDAG O
05/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 11.900,-
Autogegevens

Merk, model: Peugeot 108

Uitvoering: 1.0 e-VTi Allure TOP! ...

Kenteken: ZH-684-X

Kilometerstand: 22.482 km

Bouwjaar: 05/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 830 kg

Motor: 998 cc, 72 pk (53 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem,
Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
2e Pinksterdag zijn wij open van 11:00u tot 17:00u !
(1e Pinksterdag gesloten).

Basis zekerheidsprijs:
De prijs van de auto is inclusief een geldige APK, tenaamstellingskosten, vloeistoffen- en
verlichtingscontrole.

Onderhoudspakket:
U kunt kiezen voor een uitgebreid onderhoudspakket van € 599 euro met daarin; Onderhoudsbeurt volgens
fabrieksspecifiaties + overig vereist onderhoud van de auto, nieuwe APK, complete schoonmaak
binnen+buitenkant , airco service en 20L brandstof.

Belt u even voor uw bezoek aan ons bedrijf? Dit om zeker te weten dat de auto beschikbaar is.
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Zekerheden:
Autobedrijf Johan Meure is al ruim 35 jaar een vertrouwd BOVAG bedrijf voor aanschaf van een jong
gebruikte auto. Een auto kopen bij Autobedrijf Johan Meure houdt in dat deze auto, een duidelijke
aantoonbare historie heeft, geen voormalig total-loss auto is, een gegarandeerde kilometerstand heeft en
geen voormalige taxi, lesauto of hulpdiensten-auto is.

Inruil/taxatie:
Bij bezoek aan ons bedrijf heeft u binnen 15 minuten een gegarandeerd bod op uw inruil/inkoop-auto. Voor
een inruilindicatie gaat u naar onze website (www.johanmeure.nl) en klikt u op 'Taxatie'.

Vestigingen / locaties :
Bij onze hoofdvestiging staat een aanbod van circa 200 occasions vanaf € 20.000 euro.
(Newtonstraat 50, 1446 VR Purmerend)
Op onze vestiging aan de Westerweg vindt u ruim 150 occasions tót €20.000 euro.
(Westerweg 72, 1446 AG Purmerend)
Voor onderhoud, diagnose, reparatie en APK kunt u terecht bij onze AutoFirst Johan Meure Werkplaats.
(Newtonstraat 48, 1446 VR Purmerend

Volg ons op sociale media!

Disclaimer:
Hoewel aan de informatie van deze website de grootst mogelijke zorg wordt besteed, kan VWE of de
adverteerder niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan ook.
Neem altijd even contact met ons op alvorens uw vertrek naar ons toe, dan kunnen wij zien of de auto
beschikbaar is en deze voor u klaar zetten.
AUTO'S KUNNEN WEGENS ONLINE VERKOOP HELAAS NIET GERESERVEERD WORDEN.

Aanbieder
Autobedrijf Johan Meure
Newtonstraat 50
1446 VR Purmerend

Tel: 0299 649 939
E-mail: info@meure.nl


