Peugeot 207 SW 1.4 XR, Airco, Cruise control,
Stuurbekrachtiging, Private glass, Parkeersens
01/2011 - Benzine - Handgeschakeld

€ 4.950,Autogegevens
Merk, model:

Peugeot 207

Uitvoering:

SW 1.4 XR, Airco, Crui...

Kenteken:

56-NXN-2

Kilometerstand: 132.025 km
Bouwjaar:

01/2011

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.159 kg

Motor:

1.360 cc, 73 pk (54 kW)

Kleur:

Rood

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

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

Bijzonderheden
Zeer nette dealer onderhouden Peugeot 207 SW.
Alle onderhoud facturen aanwezig.
Koppeling is vervangen bij 129.000 KM.
Distributieriem is bij 76.535 KM vervangen in 2017.
APK t/m Januari 2022.
Deze auto heeft o.a. Cruise control, Airco, Electr.ramen, Isofix,
Radio/cd-speler, Achterbank neerklapbaar, In hoogte verstelbarebestuurdersstoel en stuur. Stuurbekrachtiging, Parkeersensoren,
Private glass en Dakrail.
Laat u niets wijsmaken, deze Peugeot 207 SW biedt alles wat u van een auto verlangt. De aandrijving van
deze Peugeot wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Ook
dakrails, extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen voor, bumpers en spiegels in carrosseriekleur en in
delen neerklapbare achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.
In deze auto kiest u zelf uw ideale temperatuur dankzij de airconditioning. Met de hulp van de
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parkeersensoren kost inparkeren en uitparkeren u geen enkele moeite. Kilometers rijden met een exacte
snelheid? Dan is de cruise control je vriend! Met in hoogte verstelbaar stuur, isofix-aansluiting, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes is deze auto helemaal compleet.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Peugeot 207 SW samen. Mocht zich een gevaarlijke
situatie voordoen, dan geeft de Brake Assist extra remkracht en verkort de remweg.
Als dit de auto is die u zoekt, wacht dan niet langer en plan direct online een proefrit.

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

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf van Burken | Tel: 0318 571 719 | verkoop@vanburken.nl

