Peugeot 206 1.6-16V 2006

Deze auto wordt geleverd met een nieuwe APK, technische voorinspectie en controle van vloeistoffen

Kenteken

61SLHV

Merk

Peugeot

Model

206 CC

dealeronderhouden auto is van de eerste eigenaar. In deze uitvoering is de 206 CC voorzien van mooie,

Type

1.6-16V

maar ook functionele sportstoelen. Kiezen tussen open en dicht rijden kan met een druk op de knop

Carrosserie

Cabriolet

Aantal deuren

2

Kilometerstand

197198

voorzieningen op deze auto. Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt, krijgt u er ook

Brandstof

Benzine

het tellerrapport van Nationale Autopas bij. Wilt u deze auto zelf ervaren? Neem dan contact op met een

Transmissie

Handgeschakeld

Aantal versnellingen

5

en bandenspanning.Doe het dak open van deze cabriolet en ervaar de zon en de wind tijdens elke rit.
Stijlvolle vormgeving en comfortabele luxe, dat hoort ook bij Franse auto&rsquo;s van deze generatie.
Deze Peugeot 206 CC is van het bouwjaar 2006 en heeft 197198 kilometer op de teller staan. Deze

dankzij de elektrisch bediende cabriokap. Ook getint glas, elektrisch bedienbare ramen voor en
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels horen tot de voorzieningen op deze auto. Ook
verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de

van onze medewerkers.

Basiskleur

blauw

wordt op naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre inspectie en vloeistof controle gehad.

Laksoort

metallic

Onderhoud en aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aanWij rekenen

Bouwjaar

2006

max. Trekgewicht

1100

Van harte welkom bij Autohuis de Poort! De prijs voor deze auto is inclusief een geldige APK. De auto

&euro; 95,00 afleverkosten, deze kosten zitten al verwerkt in de prijs van de auto. Informeer hiernaar bij
de verkoopadviseur.OPENINGSTIJDEN: 9.00 UUR TOT 17:00 uur. Zaterdag 9.00 uur tot 17.00 uur.

Massa

1115

033-2472791. verkoop@autohuisdepoort.nlAlle moeite is genomen om de informatie op internet zo

Aantal cilinders

4

nauwkeurig en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom

Cilinder inhoud

1587

Vermogen KW

80

Vermogen PK

109

Aantal zitplaatsen

4

Interieurkleur

Ivoor

Bekleding

Leder

NAP label

j

Onderhoudsboekjes

dealer

100% onderhouden

Nee

Prijs

€ 3950

Voor informatie , Autohuis de Poort Woudenberg, Europaweg 2, 3931 NJ, telefoonnummer

niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen
be&iuml;nvloeden.

Afdrukdatum: 16/07/2020 19:47
Autohuis de Poort B.V. | Europaweg 2 | 3931 NJ Woudenberg | 033 2472790
info@autohuisdepoort.nl | www.autohuisdepoort.nl

