PEUGEOT 108 1.0 E-VTI 68PK 5D ALLURE | LICHTMETAAL |
CLIMATE CONTROL |

Prijs:

€12999,-

Kenteken:

G7-94-TN

Bouwjaar:

2019

Kilometerstand:

3.775 km

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Carrosserie:

Hatchback

Aantal deuren:

5

Onderhoudsboekje:

dealer

Trekgewicht:
Wegenbelasting:

€ 56,- tot € 63,-

Kleur:

grijs

Bekleding:

Stof

BTW verrekenbaar:

ja

Garanties:

Opmerkingen:
Let op; dit betreft een demonstratie-auto. Kilometerstand kan afwijken. Voor een bezichtiging of proefrit
kunt u contact opnemen met onze vestiging op telefoonnummer: 0345-752030 of stuur een e-mail naar
ost@visscher.nl<br />Bij Visscher Autogroep kunt u er vanuit gaan dat iedere auto grondig door ons is
ge&iuml;nspecteerd. De geadverteerde prijs is inclusief onvermijdbare kosten die nodig zijn voor de
aflevering. Indien gewenst kunt u dit uitbreiden met diversen zekerheidspakketten. Voor meer informatie
zie www.visscher.nl/zekerheidspakketten.

GARANTIES & ZEKERHEDEN
De vermelde kilometerstand in deze advertentie is logisch verklaarbaar

6 maanden bovag garantie mogelijk

OPTIES VOOR DEZE AUTO
2 hoofdsteunen achter

2 ISOFIX bevestigingspunten op de achterbank

2 speakers en 2 tweeters

7'' touchscreen met Mirrorscreen

15'' lichtmetalen velgen ''Thorren''

ABS

Achterbank
rugleuning met twee zitplaatsen en neerklapbare
Airconditioning

Achterbumper in carrosseriekleur

Bandenspanningscontrolesysteem

Bekleding stof 'Carolight'

Bluetooth carkit & audiostreaming

Boordcomputer

Centrale
vergrendeling met afstandsbediening en
lokalisatiefunctie
Elektrisch
verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels

Elektrisch bedienbare portierruiten vóór

Frontairbags (passagiersairbag uitschalebaar)

Glanzend zwarte afwerking van de tunnelconsole

Glazen
spoiler achterklep met wisser en geïntegreerde
Halogeen koplampen met LED accentverlichting

Grille met chroomomranding

In 2 gelijke delen neerklapbare achterbankleuning

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

Instelbare snelheidsbegrenzer

Premium geluidsisolatie

Radio/MP3-speler met stuurwielbediening

Standaard lakkleur

Stuurbekrachting

Stuurwiel met glanzend zwarte insert

Toerenteller

Uitklapbare achterzijruitjes

USB-aansluiting

Van binnenuit verstelbare buitenspiegels

Verchroomde deurgrepen

Window-airbags

Zij-Airbags

Zwarte
inserts in de
chroomafwerking
envoorbumper
mistlampen met

Bandenreparatieset

ESP

Hill Start Assist

DEZE AUTO STAAT BIJ CULEMBORG
Kom snel langs voor een proefrit!
Pascalweg29

OPENINGSTIJDEN

4104 BE CULEMBORG

ma t/m vr => 8:30-18:00

T. 0345 - 54 55 00

za => 8:30-17:00

E.
verkoop.culemborg@visscherp
gh.nl

