Automobielbedrijf Donker
Visserstraat 36, 1431 GJ AALSMEER

Peugeot 107
1.0 68PK 5D Active + winterbanden met velg

Specificaties

Prijs:

€ 5.900,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

09-2012

Kilometerstand:

46.227 km

Kenteken:

19-XZJ-5

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

780 kg

Motor:

998 cc, 50 kW

Kleur:

Grijs

Lak soort:

basis/uni

Bekleding:

stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Centrale deurvergrendeling, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, In hoogte verstelbaar stuur, Radio CD speler, Stuurbekrachtiging2 hoofdsteunen achter, 12V-aansluiting in de
middenconsole, Achterbank met twee zitplaatsen, Achterste zijruitjes uitklapbaar, Buitenspiegels in kleur van de carrosserie,
Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale vergrendeling met afstandsbediening en lokalisatiefunctie, CSC (Cornering
Stability Control), Deurgrepen in kleur van de carrosserie, Digitale brandstofniveaumeter, Digitale kilometerteller met dagteller,
Drie bekerhouders in de middenconsole (twee voor en één achter), Elektrisch bedienbare voorportierruiten, Elektrische
stuurbekrachtiging, snelheidsafhankelijk, Getinte achterruit, tevens achterklep, Geïntegreerde mistlampen vóór, In twee gelijke
delen neerklapbare rugleuning van de achterbank, Luchtinlaat in de voorbumper met honingraat grille, Noodremassistentie,
Opbergvakken in de voor- en achterportieren, Opbergvak onder het dasboard aan passagiers- en bestuurderszijde,
Passagiersairbag uitschakelbaar met sleutel, Protection paddings in beide portieren, Pyrotechnische gordelspanners met
spankrachtbegrenzers op de voorstoelen, Radio/Cd -speler met 2 speakers, Ruitenwisser op de achterklep, Stalen velgen 14''
met wielplaten, Standaard lakkleur, Stoffen bekleding 'Manhattan', Toerenteller, Twee ISOFIX bevestigingspunten op de
achterbank (met 3-punts bevestiging), Twee zonnekleppen met make-up spiegeltje, Van binnenuit verstelbare buitenspiegels,
Veiligheids stuurkolom. Schuift tot 73mm in bij een frontale aanrijding, Volwaardig reservewiel, Voorbumper afgewerkt met
chroomstrip, Waarschuwing (lampje en geluidssignaal) bij niet aangelegde gordel bestuurder, Zij- en airbaigs, Zwarte stootstrips
op de portieren

Opmerkingen
Motorrijtuigenbelasting: € 56 - 63 per kwartaal

Deze auto is door u geselecteerd op www.mazdadonker.nl

Tel: 0297 324247, Fax: 0297 340005

Voor meer informatie en een proefrit: Automobielbedrijf Donker, Visserstraat 36, 1431 GJ AALSMEER

E-mail: pdonker.0001@mazdanet.nl

