SAAB De Snelheid
Kuiperij 13, 1185 XS Amstelveen

Peugeot 108
1.0 e-VTi Active Automaat, Airco, Bluetooth, Tel, USB

Specificaties

Prijs:

€ 9.990,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

03-2018

Kilometerstand:

41.948 km

Kenteken:

SB883R

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

835 kg

Motor:

998 cc, 51 kW

Kleur:

Zwart

Lak soort:

basis/uni

Bekleding:

stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Radio CD
speler, Stuurbekrachtiging12Volt aansluiting, Achterbank in delen neerklapbaar, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor,
Airbag(s) side voor, Airbag passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Audio installatie, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth,
Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Elektrische ramen
voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold functie, LED dagrijverlichting, Lederen stuurwiel en versnellingspook, Pack
Premium, Start/stop systeem, Stuurwiel multifunctioneel, Telefoonintegratie premium

Opmerkingen
Algemene informatie
Technische informatie
Milieu en verbruik
Staat
Financiële informatie
Garantie

Internet meeneem prijs met 3 maanden garantie. Meerprijs afleverpakket € 495. ( 6 maanden garantie en afleverbeurt)
Met een auto als deze Peugeot 108 komt u absoluut goed voor de dag. Deze dealeronderhouden auto uit 2018 heeft 41948
kilometer gereden. De motor maakt een vlotte rijstijl mogelijk en is toch zuinig met brandstof. Tot de uitrusting behoren ook
elektrisch bedienbare ramen voor, buitenspiegels in carrosseriekleur, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Een belangrijke veiligheidsvoorziening is de bediening van het audio-installatiesysteem via knoppen op het stuur. Natuurlijk heeft
deze auto ook airconditioning. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van lederen stuur en versnellingspook, boordcomputer
en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Deze Peugeot is voorzien van verschillende intelligente veiligheidsvoorzieningen. Ze kijken tijdens het rijden als het ware met u
mee, ze signaleren potentieel gevaarlijke situaties en in een aantal gevallen kunnen ze ook ingrijpen. Hill hold control voorkomt dat
de auto achteruit rolt op een helling. Het systeem werkt als een automatische handrem die in- en uitschakelt als u dat wenst. Het
bandenspanningscontrolesysteem waakt over de hoeveelheid lucht in de banden. Bij drukverlies in een band krijgt u automatisch
een waarschuwing.
U krijgt ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij deze auto, u weet dan zeker dat de kilometerstand in orde is. U bent
nieuwsgierig? Bel of mail ons dan direct om een proefrit met deze Peugeot te reserveren.

Het rijden met deze Peugeot wordt nog meer ontspannen dankzij de innovatieve technieken die onderweg over uw veiligheid
waken. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel weg.
Het bandenspanningscontrolesysteem helpt om brandstof te besparen en om de kans op een klapband te verminderen.
Met het bijgeleverde tellerrapport van Nationale Autopas weet u dat de kilometerstand van deze auto zuiver is. Er is nog meer te
vertellen over deze auto, maar dan moet u hem ook zelf ervaren. U bent van harte welkom om hem te bekijken en om een proefrit
te maken.
= Bedrijfsinformatie =
Onze prijzen zijn "rijklaar " met garantie ( boven de € 4500) ,Inclusief afleverinspectie en een geldige APK.
Meerprijs uitgebreid afleverpakket € 695,Voor Financiering of Personal Lease tarieven zie www.desnelheid.nl
Autobedrijf De Snelheid sinds 1957 SAAB dealer.
Elke dag bereikbaar van 08.00 tot 22.00 en op zondag van 10.00 tot 19.00 op
het volgende telefoonnummer 06-55833151.

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

Tel: 020 3450081, Fax: 020 3456001

Voor meer informatie en een proefrit: SAAB De Snelheid, Kuiperij 13, 1185 XS Amstelveen

E-mail: basvanderklis@desnelheid.nl

