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NAVIGATIE | PARKEERSENSOREN |

Prijs:

€17999,-

Kenteken:

XN-75-8V

Bouwjaar:

2019

Kilometerstand:

14.101 km

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Carrosserie:

Hatchback

Aantal deuren:

5

Trekgewicht:

1150

Onderhoudsboekje:

dealer

Wegenbelasting:

€ 117,- tot € 131,-

Kleur:

wit

Bekleding:

Stof

BTW verrekenbaar:

ja

Garanties:

Opmerkingen:
Voor een proefrit of bezichtiging kunt u bellen naar 0182-717700 of stuur een e-mail naar
ost@visscherpgh.nl. Deze prijs is geheel rijklaar. Bij Visscher PGH 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.

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

OPTIES VOOR DEZE AUTO
3 driepuntsgordels achter

12V aansluiting vóór

16'' Wielen met wielplaten 'zirconium'

ABS
met elektronische remkrachtverdeling en
noodremassistentie

achterbank met neerklapbare rugleuning

Adaptieve airbags voor (passagiersairbag is
uitschakelbaar)

Airco

Airconditioning

Android Auto

Apple Carplay

Automatische dimmende binnenspiegel

Automatische
van de portieren in
geval van een ontgrendeling
aanrijding

Automatische
vergrendeling
de portierenen
achterklep bij snelheid
bovenvan
10km/u
Automatisch
inschakelende alarmknipperlichten bij
noodstop

Automatische verlichting

Bandenreparatieset

Bandenspanningscontrolesysteem

Bediening van audio en multimedia op het stuurwiel

Bekerhouders in middenconsole

Bekleding: Cran met blauw stiksel

Binnenspiegel met handmatige anti-verblindingstand

Blanc Banquise

Bluetooth

Boordcomputer

Buitenspiegels
in carrosseriekleur met
geïntegreerde richtingaanwijzers

Bumpers in kleur carrosserie

Centrale
met 1 afstandsbediening en
1 normalevergrendeling
sleutel

Comfort voorstoelen met verstelbare hoofdsteunen

Compact multifunctioneel stuurwiel

Cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer
incl. programmeerbare snelheden
Deurgrepen in kleur van de carrosserie

DAB

Drie hoofdsteunen achter

driepuntsgordels voor in hoogte verstelbaar

Dubbele parabool halogeen koplampen met LED
accentverlichting en LED dagrijverlichting

Elektrisch bedienbare ramen voor bestuurderzijde
voorzien
van sequentiële bediening en
inklembeveiliging

Elektrische stuurbekrachtiging

Elektrisch inklapbare buitenspiegels

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

ESP (Elektronisch Stabiliteits Programma)

Follow-me-home verlichting

Gekoeld dashboardkastje

Getinte ramen

Geventileerde schijfremmen voor

Head-up
instrumentenpaneel
4 zwarte
wijzerplaten
LCD-display wittemet
wijzers
witte
achtergrondverlichting met grijze rand
Hoedenplank

Hill Start Assist

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

Inschakelende verlichting bij ontgrendeling portieren

ISOFIX
bevestigingspunten
op buitenste achterste
zitplaatsen
met 3-punts bevestiging
Lederen stuurwiel

LED achterlichten met accentverlichting

Mirror
Screen functie (Apple CarplayTM/Android
Auto/MirrorLink®)
Navigatie

Mistlampen vóór

Peugeot Connect Bluetooth

Peugeot Connect SOS

Regen & lichtsensor

Richtingaanwijzers met impuls bediening

Touchscreen

USB-Aansluiting

Veiligheidsstuurkolom

Verchroomde portiergrepen binnenzijde

Voorbumper
met
geïntegreerde grille
type
'Equalizer'
met
chroomaccenten
en verchroomde
rand
Window-airbags

Waarschuwingssignaal
in geval van niet aangelegde
gordel bestuurder

Zij-airbags in de voorstoelen

Zonnekleppen met spiegeltje. Aan bestuurderszijde

Badge zijkant auto

Deurpanelen met stof bekleed

In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel

Mat zwarte b-stijl
Parkeerhulp achter

Wit
monochroom LCD-display in het
instrumentenpaneel

draaibaar naar opzij
Zwarte achterklepspoiler

Zwarte glanzende afwerking rondom
instrumentenpaneel en ventilatieroosters

DEZE AUTO STAAT BIJ WADDINXVEEN
Kom snel langs voor een proefrit!
Zuidelijke Rondweg3

OPENINGSTIJDEN

2741 RA Waddinxveen

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

T. 0182 717700

za => 8:30-17:00

E. verkoop.waddinxveen@vissch
erpgh.nl

