Peugeot 208 PureTech 100 6MT
GT

nu € 29.260
Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

5.2

Kleur

Grijs

Motorinhoud

1.200 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

5,2 l/100km

Beschrijving
Stijlvol, een tikje gewaagd en met uitstekende rijkwaliteiten:
dat is een Franse auto ten voeten uit. Kijk maar eens naar
deze Peugeot 208. Deze nieuwe auto is nu uit voorraad
leverbaar. Deze Peugeot is voorzien van een pittige
benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak.
Comfortabel zitten, ook als de rit onstuimig is? Dat kan met de
sportstoelen. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto
behoren ook aluminium pedalen, donker getint glas achter,
zwarte hemelbekleding, elektrische handrem, ledachterlichten, elektrisch inklapbare buitenspiegels en leddagrijverlichting.
De automatisch inschakelbare verlichting en regensensor
zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de
ruitenwissers worden ingeschakeld. Dankzij de
parkeersensoren achter kunt u met een gerust hart in de
kleinste gaatjes inparkeren. Daarmee nemen ze u veel werk

uit handen. Maximumsnelheid? Even de cruise control
instellen en u blijft perfect binnen de marges. En dan is deze
auto ook nog eens voorzien van multifunctioneel lederen
stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, isofix-aansluiting
en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over
diverse veiligheidssystemen. Tijdens de rit hebt u altijd een
bijrijder, want de verkeersbord-detectie leest de borden langs
de weg en projecteert ze voor u op het instrumentarium. Het
systeem voor vermoeidheidsherkenning neemt het waar als
uw concentratie verslapt en geeft u dan een waarschuwing.
Lane assist is een andere naam voor rijstrookassistent. Dit
veiligheidssysteem waarschuwt als u onbedoeld buiten uw
rijstrook terechtkomt.
Natuurlijk is dit een splinternieuwe auto en hij wordt dus
geleverd met volledige fabrieksgarantie. Daarbij kunnen we u
verschillende gunstige financieringsvormen aanbieden. We
maken graag een afspraak met u.
Dit voertuig komt binnenkort beschikbaar.
Disclaimer: LET OP: Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken
van de daadwerkelijke voorraadauto. Hier kunnen geen
rechten aan worden ontleend. Vraag onze verkoopadviseurs
naar specificaties van deze auto.
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vestiging

Opening Hours
Maandag

Alleen afspraak Dinsdag

Alleen afspraak

Woensdag

Alleen afspraak Donderdag

Alleen afspraak

Vrijdag

Alleen afspraak Zaterdag

Alleen afspraak

Zondag

Alleen afspraak

Call:
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.

