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Peugeot 208 1.2 PureTech Active 1e Eigenaar
NAP
05/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 10.950,-
Autogegevens

Merk, model: Peugeot 208

Uitvoering: 1.2 PureTech Active 1e...

Kenteken: NZ-500-Z

Kilometerstand: 68.052 km

Bouwjaar: 05/2017

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 950 kg

Motor: 1.199 cc, 82 pk (60 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Metallic lak, 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: B

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 79 - € 88 per kwartaal

Afleverpakketten
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Optioneel afleverpakket (zonder meerprijs): Optioneel: 12 maanden BOVAG garantie: Bij keuze pakket
extra zekerheid van 995,-
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt

Waarom jij kiest voor deze Peugeot 208

Zoek je een comfortabele Peugeot 208 die perfect onderhouden is? Je hebt haar gevonden! Deze Peugeot
208 is ingekocht bij de eerste eigenaar en heeft een complete onderhoudsgeschiedenis met NAP. Fijn, want
zo weet jij direct waar je aan toe bent.

Uitgerust met veel extra's

De mooie carrosserie in de kleur zwart-metallic verkeert in een uitstekende staat. Daarnaast profiteer je
van allerlei extra's. Denk aan een een verkoelende airco tijdens zomerse dagen en een radio/CD-speler
voor het beluisteren van je favoriete tunes. Verder heeft deze occasion autotelefoonvoorbereiding met
Bluetooth, cruisecontrol, een boordcomputer, extra getint glas en nog véél meer. Rijden in deze Peugeot is
dus elke dag weer een feestje.

Andere Peugeot 208 gevonden?

Misschien vind je een andere Peugeot 208 tegen een lagere prijs, maar houd dan ook rekening met een
eventuele mindere kwaliteit. Vaak hebben deze auto's een hogere kilometerstand, een ontbrekende
onderhoudsgeschiedenis, importverleden zonder een NAP en ga zo maar door. Geniet zo lang mogelijk van
jouw nieuwe auto en kies voor de beste prijs-kwaliteitverhouding van T&O Auto's.

Over T&O Auto's:

Welkom bij eersteklas BOVAG-autobedrijf T&O Auto's: de occasiondealer van 't Gooi en omstreken die staat
voor kwaliteit. Ons familiebedrijf is al vier generaties lang werkzaam in de automobielbranche. Alle
occasions zijn ingekocht na een vakkundige inspectie. Hierdoor ben je altijd verzekerd van een goede
aankoop. Wat je van ons kunt verwachten? Een hoop enthousiasme voor alle automerken! Daarnaast staat
er een professioneel team voor je klaar, dat alles weet over het autovak. Bij T&O Auto's mag je dus heel
wat verwachten. Bij ons staat de klant én zijn mobiliteit op nummer 1!

Deze 208 bieden wij aan tegen een meeneemprijs. Wil je gebruikmaken van onze extra services en
garantie, kijk dan op onze website. Hier vind je een uitgebreide fotoreportage, alle informatie over T&O
Auto's en extra services. Kies voor een full-service óf neem hem zo mee: de keuze is aan jou. Ook zo
enthousiast geworden? Maak dan snel een afspraak via onze site www.degarage.net of bel naar
0294-254002.

De foto's van deze keurige 208 volgen binnenkort. Je kunt natuurlijk ook in actie komen en een ander voor
zijn, kom dan langs om de auto met eigen ogen te bekijken en gelijk een proefritje te maken in misschien
wel jouw nieuwe Peugeot 208! De 208 en een vers gezette kop koffie staan voor je klaar!

Aanbieder
T&O; Auto's
Middenweg 141a
1394 AH Nederhorst den Berg
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