PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 PURETECH 110PK AUTOMAAT |
NAVIGATIE | COMPLETE AUTO |

Prijs:

€20545,-

Kenteken:

G5-80-VP

Bouwjaar:

2019

Kilometerstand:

22.694 km

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Carrosserie:

SUV

Aantal deuren:

5

Trekgewicht:

1250

Onderhoudsboekje:

Wegenbelasting:

€ 139,- tot € 156,-

Kleur:

grijs

Bekleding:

Half leder / stof

BTW verrekenbaar:

ja

Garanties:

Opmerkingen:
Voor een bezichtiging of proefrit kunt u contact opnemen met onze vestiging op telefoonnummer:
0344-760045 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

OPTIES VOOR DEZE AUTO
3 driepuntsgordels achter

3 hoofdsteunen achter

6
speakers (2 tweeters en 2 speakers voor en
achter)
16'' Stalen velgen inclusief wielplaten 'Aquila'

12Volt aansluiting voorin en achterin

Achterbank met neerklapbare rugleuning 2/3 1/3

Achterspoiler in kleur carrosserie met verchroomde
rand

Adaptieve
frontairbags (passagiersairbag
uitschakelbaar)
Automatische dimmende binnenspiegel

Airconditioning

Automatisch
alarmknipperlichten in
geval van eeninschakelende
noodstop

Automatisch
ontgrendeling van de portieren in geval
van een aanrijding

B-stijl zwart glanzende afwerking

Bandenreparatieset

Bandenspanningscontrolesysteem

Beide voorstoelen in hoogte verstelbaar

Binnenbekleding in stof Oxford Mistral

Boordcomputer

Buitenspiegels
en deurgrepen in kleur van de
carrosserie

Centrale
met 1 afstandsbediening en
1 normalevergrendeling
sleutel

Climate Control

Compact multifunctioneel lederen stuurwiel met
matchromen insert

Cruise
control met instelbare
snelheidsbegrenzer
incl. programmeerbare
snelheden
Deurpanelen met stof bekleed

Dakrails zilvergrijs met zwarte voet en daklijst

Elektrisch
bedienbare voor-beveiliging
en achterportierruiten.
Met
sequentiële
tegen
beknellen
en op bediening
afstand te sluiten
Elektrisch
verstelbare
en
verwarmbare
buitenspiegels met geïntegreerde richtingaanwijzers
Fabrieksgarantie

Elektrische stuurbekrachtiging

Gekoeld dashboardkastje

Getinte ramen

Grille
met facetten
verchroomde
rand in glanzend chroom met

Halogeen
koplampen met LED accentverlichting en
LED dagrijverlichting

Handremgreep leder met mat chroom

Head-up
instrumentenpaneel
met wijzerplaten
blauwe LED-met
omranding
voorzien van 4 zwarte
witte wijzers en witte

Hill Start Assist

Hoedenplank in twee delen

In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

Inschakelende verlichting bij ontgrendelen portieren

ISOFIX
bevestigingspunten
op buitenste achterste
zitplaatsen
met 3-punts bevestiging

Kinderslot op de achterportieren

Kofferbakdrempel voorzien van RVS beschermplaat

LED achterlichten met accentverlichting

LED plafonniers voor en achter

Mat
verchroomde afwerking rondom
ventilatieroosters
Onderzijde
achterbumper
zilverkleurige
skidplate uit voorzien
kunststofvan

Meerkleurig LCD-display in het instrumentenpaneel

Opbergvak in middenconsole sluitbaar

Parkeerhulp
achter inclusief elektrisch inklapbare
spiegels

Peugeot Connect Bluetooth

Peugeot Connect Nav

Peugeot Connect SOS

Portiervakken achter met ruimte voor 05L fles

Portiervakken voor met ruimte voor 15L fles

Radiovoorbereiding
(inclusief bedrading voor 4
speakers).

Regen & lichtsensor

Richtingaanwijzers met impuls bediening

RVS raamlijsten

Sfeerverlichting bij voetenruimte voor

Touchscreen (inclusief radio 4 speakers 2 tweeters
en USB-aansluiting)
Veiligheidsstuurkolom

Uitneembare bekerhouder in middenconsole

ABS
met elektronische remkrachtverdeling en
noodremassistentie

Automatische
vergrendeling
achterklep boven
10 km/h van de portieren en

Driepuntsgordels vóór in hoogte verstelbaar
ESP
Follow-me-home verlichting

Onderzijde
voorbumper
volledig
zwart voorzien van
mistlampen
actieve
bochtverlichting
verchroomdemet
inserts
en zilverkleurige
skidplate uit
kunststof

Verchroomde lijst aan de bovenzijde van de

achterportieren
Verchroomde portiergrepen binnenzijde

Vernis metaallak

Voorstoelen type sport

Waarschuwing niet aangelegde veiligheidgordel van
de bestuurder

Window-airbags

Zij-airbags in de voorstoelen

Zonnekleppen met spiegeltje

Zwarte koplampmaskers

Zwarte
stootlijsten langs de onderzijde van de
portieren
Zwart glanzende afwerking rondom
instrumentenpaneel

Zwarte wielkastbescherming

DEZE AUTO STAAT BIJ TIEL
Kom snel langs voor een proefrit!
Zuiderhavenweg7

OPENINGSTIJDEN

4004 JJ TIEL

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

T. 0344 - 76 00 40

za => 8:30-17:00

E. verkoop.tiel@visscherpgh.nl

