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Peugeot 108
1.0 e-VTi 70pk Première Top
Bouwjaar:

2015 (21 januari 2015)

Massa:

830 kg

Tellerstand:

91.552 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

2-ZJF-79

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

69 PK

€ 8.440,Exterieur
Elektrisch vouwdak

Keyless entry

Lichtmetalen velgen 15"

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroom delen exterieur

Dimlichten automatisch

Extra getint glas

LED dagrijverlichting

mistlampen voor

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Radio-cd/mp3 speler

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Cruise control

Electronic climate controle

Achterbank in delen neerklapbaar

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Stuurbekrachtiging

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Laatste onderhoudsbeurt uitgevoerd op: 11-06-2021 bij 90.911 kilometer. Op deze Peugeot 108 kunt u blind vertrouwen. In één woord een
heerlijke stadsauto die u nooit in de steek laat. Snel, wendbaar, voorzien van alle gemak en uitermate prettig in prestaties. Met de pittige
benzinemotor haalt u veel kilometers uit een volle tank. Komt u aanlopen, dan ontgrendelt de keyless entry gastvrij de sloten. Da’s een
makkelijke optie! Ook 15 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank zijn aan boord.
Een goede veiligheidsvoorziening is de stuurbediening voor belangrijke functies. Het audiosysteem biedt glasheldere geluidskwaliteit. Nooit meer
te warm of te koud. De electronic climate control zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. Natuurlijk behoren lederen versnellingspook,
lederen stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ook tot de uitrusting van deze complete auto.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Peugeot 108 samen. Hill hold control houdt de handrem vast op een helling. Wegrijden was nog
nooit zo gemakkelijk.
Er is ook een tellerrapport van Nationale Autopas, dat geeft u zekerheid over de kilometerstand van deze auto. Wilt u deze auto bekijken en er
eventueel mee rijden? Mail ons dan of bel ons, zodat we de auto voor u klaar kunnen zetten.

