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Peugeot 308 CC 1.6 VTi Sport Pack Clima Cruise LMV
Nieuwstaat (01-RDW-1)
Bouwjaar
Km. stand
Brandstof
Carrosserie
Kleur
Gewicht
Motor
Transmissie
APK

ABS
Achterbank neerklapbaar
afdekscherm bagageruimte
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Airbag(s) side voor
airbags zij
Airco automatisch
Alarm
Anti Blokkeer Systeem
armsteun achter
Bandenspanningscontrolesysteem
(RDK)
Boordcomputer
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels verwarmbaar
Buitentemperatuurmeter
carkit
Centrale deurvergrendeling
climate control
dealer onderhouden
Electronic climate controle
elektrische buitenspiegels
elektrische ramen voor
ESP
getint glas
handgeschakeld
incl boekjes
Lichtmetalen velgen
lichtsensor
mistlampen
nieuwstaat
parkdistance control achter
radio/cd-speler
regensensor
signaal vergeten verlichting
Sport pakket
startblokkering
stuur in hoogte verstelbaar
Stuurbekrachtiging
traction control
warmtewerend glas

1e eigenaar
achterbank inklapbaar
achterklep met raam
Airbag
airbag dubbel
Airbag(s) hoofd achter
airbags
airco
airconditioning
Alarmsysteem
APK
armsteun voor
Binnenspiegel automatisch dimmend
Boordcomputer (verbruik e.d.)
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitentemperatuur meter
bumpers en spiegels in car.kleur
Cd-speler
Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
cruise control
deelbare achterbank
Electronic Stability Program
Elektrische ramen
Elektrische ramen voor
Extra getint glas
gordelspanners
in hoogte verstelb. stoel(en)
Lederen stuurwiel
Lichtmetalen velgen 16"
Metallic lak
Mistlampen
onderhoudsboekjes aanwezig
Parkeer-assistent
Radio-cd speler
Regensensor
spiegels elektrisch
Sportstoelen
Startblokkering
Stuur verstelbaar
Stuurwiel met leer bekleed
verwarmde voorruit

Prijs € 11.950,-

2010-11
58.606 km
Benzine
Cabriolet (2 deurs)
Zwart
0 kg
4 cyl. 1.6 (88kW / 121pk)
Handmatig
Ja, bij aflevering

ABS
achterbank neerklapbaar
achterruitverwarming
airbag bestuurder
airbag passagier
Airbag(s) hoofd voor
airbags voor
Airco
alarm
antenne
bandenspanning controle syst.
boordcomputer
Buitenspiegels electrisch verstelbaar en
verwarmbaar
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitentemperatuurmeter
bumpers in carrosseriekleur
Cd-wisselaar
centrale vergrendeling
Cruise control
Dimlichten automatisch
elek. ramen voor + achter
Elektrische ramen achter
ESP
garantie bespreekbaar
Halogeen mistlampen
in hoogte verstelbaar stuur
lichtmetalen velgen
Lichtmetalen velgen 17"
middenarmsteun
mistlampen voor
Park Distance Controle (PDC)
parkeersensor
Radio-CD/MP3 speler
Side airbag(s)
spiegels verwarmd
Sportstuurwiel
startonderbreker
stuurbekrachtiging
Tempomaat
Vloermatten velours
zeer mooie en complete limousine

Marge
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zeer mooie en technisch goed
onderhouden auto
dealer onderhouden

Warmtewerend glas (infrarood)
zeer nette auto
1e eigenaar

onderhoudsboekjes aanwezig
100% onderhouden

