Peugeot 208 1.2 82pk Signature

nu € 15.220

was € 15.720

Overzicht
Kenteken

XV810X

Datum deel 1

29-03-2019

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

N/A

Kleur

Rood

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

Antraciet

Brandstofverbruik

4,7 l/100km

Beschrijving
Een echt goede auto biedt meer dan alleen maar hoge
prestaties en een comfortabele rit. Zo’n auto verrijkt uw leven
door een optimale combinatie van doordachte vormgeving en
hoogstaande techniek. Deze Peugeot 208 is daar een goed
voorbeeld van. Hebt u een vlotte rijstijl? Dan is deze Peugeot
met zijn zuinige maar pittige motor geknipt voor u. Natuurlijk
behoren extra getint glas, led-achterlichten, metallic lak,
elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.
U bedient het navigatiesysteem en het audiosysteem via
knoppen op het stuur. Zo kunt u steeds uw aandacht gericht
houden op de weg. Connected drive services maakt het
mogelijk om muziek draadloos af te spelen. In de zomer zit u
ontspannen achter het stuur dankzij de ingebouwde
airconditioning. 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 niet alleen met een automatisch
inschakelbare verlichting en een regensensor, maar hij

beschikt ook over parkeersensoren achter, die u helpen om
gemakkelijk in te parkeren. Stel de cruise control in op de
gewenste snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig. Deze
Peugeot is voorzien van lederen versnellingspook, lederen
stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer
en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Zoals u mag verwachten van deze Peugeot 208 is hij uitgerust
met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. In een
noodsituatie telt elke meter. Het brake assist systeem van
deze auto zorgt ervoor dat uw remweg korter wordt. Hill hold
control voorkomt dat de auto achteruit rolt op een helling. Het
systeem werkt als een automatische handrem die in- en
uitschakelt als u dat wenst. Zodra een van de banden
spanning verliest, geeft het bandenspanningscontrolesysteem
een waarschuwingssignaal.
Er is ook een tellerrapport van Nationale Autopas, dat geeft u
ze
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Openingsuren werkplaats
Maandag

09:00 - 18:00 Dinsdag

09:00 - 18:00

Woensdag

09:00 - 18:00 Donderdag

09:00 - 18:00

Vrijdag

09:00 - 18:00 Zaterdag

10:00 - 17:00

Zondag

Gesloten

Call: 0499 725 271
Every effort has been made to ensure the accuracy of the information above, however, errors may occur. Do not rely entirely on
this information but check with your centre about items which may affect your decision to purchase.

