Peugeot 208 1.2 100 pk Allure

nu € 23.225

was € 23.400

Overzicht
Kenteken

H556HJ

Datum deel 1

31-01-2020

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

N/A

Kleur

Bleu Vertigo

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

4,2 l/100km

Beschrijving
De nieuwe Peugeot 208 is niet alleen de auto van het jaar
2020, maar ook het compacte en sportieve model van
Peugeot. Hij wordt geroemd om zijn dynamische
rijeigenschappen, comfortabele onderstel, lage
gebruikskosten en rijke uitrusting. Vijf deuren bieden toegang
tot verrassend veel interieurruimte voor passagiers en
bagage. De new-208 onderscheidt zich verder van zijn
concurrenten met z’n unieke zitpositie en de iCockpit met een
klein stuur en daarboven geplaatste tellers. Deze actieve
rijhouding past goed bij de wendbaarheid en rijdynamiek van
de 208.
De Peugeot 208 beschikt over verstelbare stoelen voor een
optimale en comfortabele zitpositie. Het interieur biedt plaats
aan 5 personen en 265 liter bagageruimte. Niet alleen de
looks, ook de rijbeleving is dynamisch en getuigt van Franse
allure. Ervaar ‘m zelf, kom bij ons vrijblijvend proefrijden!
Dit betreft een op 31 januari 2020 geregistreerde nieuwe
Peugeot 208 Allure 1.2 100 pk in de speciale kleur "Bleu

Vertigo". Deze is nu uit voorraad (met € 2246,- 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, lifehammer en lampenset.

Gevestigd teNefkens Peugeot Veendam

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

Openingsuren werkplaats
Maandag

09:00 - 18:00 Dinsdag

09:00 - 18:00

Woensdag

09:00 - 18:00 Donderdag

09:00 - 08:00

Vrijdag

09:00 - 18:00 Zaterdag

09:00 - 17:00

Zondag

Gesloten

Call: 0598 698 080
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.

