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Peugeot 208 1.6 THP GTi Navigatie Climate
control 17"LM 200PK 2e Pinksterdag open!
2013 - Benzine - Handgeschakeld

€ 10.900,-
Autogegevens

Merk, model: Peugeot 208

Uitvoering: 1.6 THP GTi Navigatie ...

Kilometerstand: 105.177 km

Bouwjaar: 2013

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.135 kg

Motor: 1.598 cc, 200 pk (147 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 275 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 6,8 s
Topsnelheid: 230 km/u

Milieu
Energielabel: C

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 109 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
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Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Neem plaats in de cockpit, start de motor en voel het vermogen. Met deze sportieve Peugeot 208 hebt u
altijd de controle. Deze auto heeft een kilometerstand van 105177, het bouwjaar is 2016. Hij heeft een
benzinemotor en een handgeschakelde versnellingsbak. U blijft ook in de scherpe bochten goed
ondersteund door de fraaie sportstoelen. Tot de uitrusting behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen,
dakspoiler, extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in
delen neerklapbare achterbank.

Niet meer op de tast een andere zender zoeken of het volume aanpassen. En al helemaal niet met uw ogen
van de weg af raken. De audiobediening op het stuur zorgt dat u alles van onder uw vingers regelt. Zuinig,
veilig en ontspannen op pad: dat kan dankzij het aanwezige navigatiesysteem. U verwacht natuurlijk
electronic climate control in deze auto, en die is er dan ook. Het hoort bij een intelligente auto als deze dat
hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze Peugeot met een automatisch
inschakelbare verlichting en een regensensor. Maximumsnelheid? Even de cruise control instellen en u blijft
perfect binnen de marges. De uitrusting van deze auto is met lederen versnellingspook, verstelbaar stuur,
automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening behoorlijk compleet.

Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas. Is dit de auto
die u zoekt? Neem snel contact met ons op, dan kunt u hem binnenkort zelf bekijken.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


