Peugeot 108 1.0 72 pk Active

nu € 13.448
Overzicht
Kenteken

21623

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

N/A

Kleur

Grijs

Motorinhoud

998 cc

Kleur interieur

zwart

Brandstofverbruik

3,7 l/100km

Beschrijving
De Peugeot 108 is een sportieve compacte auto. Hij stuurt
lekker direct en is dankzij z’n lage gewicht en moderne motor
vlot en zuinig. Dat kleine auto’s ook veilig kunnen zijn bewijst
de 108 met preventieve veiligheidsystemen zoals ABS en
ESP. Inzittenden zijn daarnaast actief beschermd door een
stevige kooiconstructie en 6 airbags. Naast veilig is de 108
verrassend ruim voor z’n formaat en biedt plaats aan 4
volwassenen. De bagageruimte kan worden vergroot met de
in twee delen neerklapbare achterbank. De 1,0-liter 68 pk eVTi motor is een doorontwikkeling van de motor uit de 107.
Een verrassend pittige driecilinder motor die de lichtgewicht
108 vlot in beweging brengt. Dankzij het soepel werkende
start&stop-systeem bespaar je nog meer brandstof, wanneer
je de vijfbak in neutraal zet. Met een praktijkverbruik van 1 op
20 is de 108 behoorlijk spaarzaam.
Het uitrustingsniveau Active is standaard voorzien van
bluetooth handsfree carkit, LED dagrijverlichting aan de
voorzijde, radio/mp3 speler met stuurwielbediening en 4
speakers, elektrische ramen en centrale vergrendeling met

afstandsbediening. Het Pack Premium voegt daar
airconditioning en mistlampen aan de voorzijde aan toe.
Dit betreft een nieuwe Peugeot 108 Active 1.0 72 pk in de
sjieke kleur "Gris Carlinite". Deze is nu uit voorraad (met €
1382,- extra voordeel) leverbaar! Getoonde prijs is volledig
rijklaar inclusief 24 maanden fabrieksgarantie. Tegen
meerprijs leveren wij deze auto met een afleverpakket van €
195,- De auto heeft dan ook een volle tank brandstof,
mattenset, veiligheidsset, life-hammer en lampenset.
Private lease aanbieding
Als je een compacte stadsauto zoekt die je snel kunt rijden,
dan zit je bij Lease’m goed! Deze complete Peugeot 108
Active 5-deurs met Pack Premium en 72 pk rij je voor het
extra scherpe tarief van 200,- per maand! Sla nu je slag en
stap binnen 7 dagen in!
Private lease bij Lease’m is altijd inclusief: Rente, afschrijving

Gevestigd teNefkens Peugeot Groningen

Nefkens Leeuw B.V.
Siliciumweg 36, 3812 SX Amersfoort, Nederlands

Openingsuren werkplaats
Maandag

09:00 - 20:00 Dinsdag

09:00 - 20:00

Woensdag

09:00 - 20:00 Donderdag

09:00 - 20:00

Vrijdag

09:00 - 20:00 Zaterdag

09:00 - 17:00

Zondag

Gesloten

Call: 050 200 4270
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.

