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Peugeot Partner
120 1.6 e-HDI 90pk L1 Navteq 2Tronic
Bouwjaar:

2015 (24 juli 2015)

Massa:

1.295 kg

Tellerstand:

68.868 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Bestelauto

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

VP431X

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

90 PK

€ 11.440,Exterieur
Parkeersensor achter

Zijschuifdeur rechts

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

LED dagrijverlichting

mistlampen voor

Infotainment
Navigatiesysteem full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Radio-cd/mp3 speler

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
2 zitplaatsen rechtsvoor

Airco

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Cruise control

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Regensensor

Tussenschot volledig

Veiligheid
Airbag bestuurder

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Elektronisch Stabiliteits Programma

De gehanteerde prijs is exclusief de btw. € 13.840,- incl. btw.
Deze Peugeot Partner bieden wij u rijklaar aan inclusief een onderhoudsbeurt en 6 maanden garantie. Stijlvolle vormgeving en comfortabele luxe,
dat is de aantrekkingskracht van een Franse auto. Dankzij de schuifdeur is deze bedrijfsauto voor verschillende doeleinden geschikt. De
uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
Met een druk op de knop verandert u het volume of het zenderstation met de audiobediening op het stuurwiel. Wegwijs in elke wijk, stad of
reisbestemming? Daarvoor zorgt het full map navigatiesysteem! Deze auto heeft airconditioning aan boord. De auto neemt u werk uit handen
doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en
het licht aan moeten. Nooit te snel, altijd constant: dat is het voordeel van de aanwezige cruise control. Ook is de Peugeot uitgerust met: lederen
stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Dat de kilometerstand in orde is, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Indien u interesse heeft in deze auto, zetten we
hem graag klaar voor een proefrit. We horen graag van u, mailt of belt u ons meteen?

