€ 29.260

Peugeot 208
PureTech 100 6MT GT 1.200cc Handgeschakeld













Datum deel 1

Kilometerstand

Motorinhoud

Brandstof

Transmissie

Brandstofverbruik

Nieuw

10 km

1.200 cc

Benzine

Handgeschakeld

5,2 l/100km

Opties
1/3 – 2/3 neerklapbare achterbank,6 airbags (front - zij en window-airbags),Achteruitrijcamera (Visiopark 1),Active Lane Departure Warning System,Active
Safety Brake met Distance alert,Advanced Active Safety Brake met camera en radar,Aluminium pedalen,Armsteunen op de voorportieren bekleed met
kunstleder met groen sierstiksel (GT-Line),Automatisch dimmende binnenspiegel,Automatische ruitenwissers met regensensor,Automatisch inschakelende
verlichting,Bandenreparatieset,Bandenspanningcontrolesysteem,Bekleding uit stof en kunstleder 'CAPY',Buitenspiegels glanzend zwart,Buitenspiegels in kleur
van carrosserie,Centrale vergrendeling met afstandsbediening,Climate control met actief koolstoffilter,Cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer,DAB+
digitale radio-ontvangst,Dashboard en deurpanelen in kunststof met carboneffect,Dashboard in zacht materiaal met carboneffect en hoogglans zwarte sierstrip
met chromen bies,Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter met sequentiële functie en inklembeveiliging,Elektrisch bediende handrem,Elektrisch bediende
handrem (uitsluitend op 1.2 PureTech 100 EAT8),Elektrisch inklapbare buitenspiegels,Elektrisch inklapbare buitenspiegels met LED
instapverlichting,Elektronische Stabiliteits Programma (ESP),Extra getinte achterste zijruiten en achterruit,Frameless binnenspiegel, automatisch
dimmend,Grille specifiek GT Line,Herkenning van verkeersborden met snelheidsbeperking,Hoge middenconsole met geïntegreerde middenarmsteun,Hoge
middenconsole met geïntegreerde middenarmsteun (uitsluitend op 1.2 PureTech 100 EAT8),In hoogte verstelbare bestuurdersstoel,In hoogte verstelbare
passagierssstoel,ISOFIX op de buitenste zitplaatsen van de achterbank met TOP TETHER,ISOFIX op de passagiersstoel voorin,Kentekenplaatverlichting
achter LED,Keyless start (starten met startknop),Koplampen met PEUGEOT Full-LED Technology met accentverlichting '3 griffes' en grootlichtassistent,LEDachterlichten,LED-dagrijverlichting met accentverlichting,Lederen multifunctioneel stuurwiel,Lederen sportstuurwiel met GT-logo,Lichtmetalen velgen 17"
'CAMDEN',Opbergvak voor smartphone,Parkeerhulp achter,Parkeerhulp voor,Passieve dodehoekbewaking,Peugeot Connect 3D Navigatie met 10"
touchscreen,Peugeot Connect Maintenance,Peugeot Connect SOS,Peugeot i-Cockpit® met 3D digitaal instrumentenpaneel,Pollenfilter,Radio met bluetooth en
5" monochroom touchscreen, 2 speakers voorin (wide bands), 1 USB-aansluiting,Radio met bluetooth en capacitief 7" kleuren touchscreen, 4 speakers voorin
en 2 achterin, 1 USB-aansluiting, Mirror screen (Apple CarPlay en Android Auto),Radio met bluetooth en capacitif 7" kleuren touchscreen, 4 speakers voorin

en 2 achterin, 4 USB-aansluitingen, Mirror screen (Apple CarPlay en Android Auto),RVS instaplijsten voor,Selectie drive mode (Eco/Normaal/Sport),Selectie
drive mode (inclusief Sportstand op de EAT8 versies),Sfeerverlichting interieur in 8 kleuren instelbaar,Sportstoelen vóór,Stof/kunstleder Capy,Twee
kaartleeslampjes achter,Uitgebreide verkeersbordherkenning (stopborden, eenrichtingsverkeer, enz.),Verchroomd uitlaatsierstuk (niet op elektrisch; dubbel op
130 EAT8),Verlichte voetenruimte,Vermoeidheidsherkenning,Wielkastranden, raamlijsten en achterbumperpaneel glanzend zwart,Zonnekleppen met verlichte
spiegeltjes,Zwarte hemelbekleding

Nefkens Leeuw B.V.

Openingsuren showroom

Plesmanstraat 36 3905 KZ Veenendaal

Maandag

Alleen afspraak



Dinsdag

Alleen afspraak

Woensdag

Alleen afspraak

Donderdag

Alleen afspraak

Vrijdag

Alleen afspraak

Zaterdag

Alleen afspraak

Zondag

Alleen afspraak

