
PEUGEOT 207 1.4 VTI 16V 95PK 5-DRS AIRCO

Algemeen

Merk Peugeot

Model 207

Type 1.4 VTi 16V 95pk
5-DRS AIRCO

Bouwjaar 2011

Kilometerstand
53.364

Brandstof Benzine

Vermogen 95 PK

UITGEBREIDE INFOMATIE

Datum eerste registratie 18-04-2011

Kenteken 78PTT5
Aantal deuren 5

Laadvermorgen 579 Liter

Cilinderinhoud 1397 CC

Aantal cilinders 4

Aantal versnellingen 5

Kleur metallic

Intererieur Antraciet

Gewicht 1064" KG

Max. Trekgewicht 1150 KG

Laadvermorgen 579 Liter

BTW / Marge Marge

Verbruik stad 7.6 L/100KM

Verbruik snelweg 4.8 L/100KM

APK

Bekleding Stof

€ 6.835,-

SCHAEPKENS, mobiliteit sinds 1979



Klimmenderstraat 110
6343AE Klimmen

T  :  045-4052896
E  :  info@schaepkens.nl
W  :  www.schaepkens.nl

OPMERKINGEN

Mooie Peugeot 207 1.4 VTI 5-DEURS o.a. voorzien van AIRCO, CRUISE CONTROL, CD, ELEK
RAMEN en slechts 53.000 km gereden !!

ACCESSORIES

1/3-2/3 deelbaar neerklapbare achterbank 15'' stalen velgen met wielplaten
ABS met elektronische remkrachtverdeling

en noodremassistentie
Achterruitverwarming met automatische

uitschakeling
Achteruitrijlamp / mistachterlicht / derde

remlicht
Actieve voetsteun voor de bestuurder

Adaptieve frontairbags generatie SMART3
(passagiersairbag uitschakelbaar)

Afstandsbediening radio aan stuurkolom

Airco Armleuning op de portierpanelen
Automatische inschakeling achterruitwisser

bij inschakelen van de achterruit
Automatische ontgrendeling van de

portieren in geval van een aanrijding
Automatische vergrendeling van de

portieren en achterklep boven 10 km/h
Automatisch inschakelende

alarmknipperlichten in geval van een noodstop
Bergvak in achterportieren Bergvak in voorportieren met flessenhouder
Binnenspiegel met antiverblindingsstand Buitenspiegels in kleur van de carrosserie,

met geïntegreerde zijclignoteur
Centrale vergrendeling met 1

afstandsbediening en 1 normale sleutel
Cruise control

Dashboardkastje met klep en diverse
opbergmogelijkheden

Deurgrepen in kleur van de carrosserie

Deurpanelen met stof bekleed Digitale kilometerteller, dagteller en
onderhoudsindicator

Drie 3-punts rolgordels achter met
spankrachtbegrenzers op de zijgordels

Drie hoofdsteunen achter

Driepuntsgordels vóór in hoogte
verstelbaar, met pyrotechnische
gordelspanners met spankrachtbegrenzer en
een waarschuwing van niet aangelegde gordel

Elektrisch bedienbare en elektrisch
verwarmbare buitenspiegels

Elektrisch bedienbare voorportierruiten.
Aan bestuurderszijde met sequentiele
bediening en beveiliging tegen beknellen

Elektrische stuurbekrachtiging

Follow me home verlichting Geluidsignaal vergeten verlichting
Geluidssignaal bij vergeten contactsleutel

of verlichting
Getint glas

Halogeen koplampen Hoedenplank
Hoofdsteunen achter in hoogte verstelbaar Hoofdsteunen voor in hoogte verstelbaar
In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Instrumentenpaneel met 3 witte

wijzerplaten met rode wijzers en 4 functies
(toerenteller, brandstofniveaumeter,

Instrumentenpaneel met 3 witte
wijzerplaten met rode wijzers en 5 functies
(toerenteller, brandstofniveaumeter,



koelvloeistoftemperatuurmeter en
snelheidsmeter) met metaalgrijze rand

koelvloeistoftemperatuurmeter
olietemperatuutmeter en snelheidsmeter) met
verchroomde rand

ISOFIX bevestigingspunten op buitenste
achterste zitplaatsen met 3-punts bevestiging

Koplampunits van helder glas

Matgrijze deuropeners aan binnenzijde
portieren

Middenconsole met 2 bekerhouders,
muntenvakje en afvalbakje

Middenconsole voorzien van sierstrips in de
kleur 'Gris Lion' (zilvergrijs)

Mistlampen vóór

Moquette vloerbedekking Multifunctioneel display A+ met weergave
van audiofuncties, tijd, datum, boordcomputer
en voertuiginformatie

Onderzijde bumpers in kleur van de
carrosserie

Peugeot Connect Sound met MP3

Plafonnier voor, met vertraagde
uitschakeling

Protection paddings en versterkingsbalken
in de portieren

Radiovoorbereiding inclusief 6 speakers,
antenne en bedrading

Regelbare instrumentenbordverlichting

Ruitenwisser-sproeier achter/ met interval Ruitenwissers voor met intervalschakeling
Snelheidsafhankelijke volumeregeling Stof- en pollenfilter /

luchtrecirculatiesysteem
Stoffen bekleding "Chilico" Stootlijsten / stootband van de bumpers in

zwart
Stootlijsten carrosserie in zwart Traploos bedienbaar ventilatie-

/verwarmingssysteem
Veiligheidsstuurkolom. Trekt zich 70mm

terug in geval van een frontale aanrijding
Verklikkerlampje(s) werking airbag(s)

Verklikkerlampje minimum brandstofniveau Verklikkerlampje minimum
koelvloeistofniveau

Verklikkerlampje minimum oliedruk en -
niveau

Verklikkerlampje minimum
remvloeistofniveau

Verklikkerlampje veiligheidsgordel
bestuurder/passagier

Vernismetaallak

Versnellingspookknop met aluminium inleg Voorbumper type 'Classic' met laterale
stootlijsten in zwart

Waarschuwingssignaal in geval van niet
aangelegde gordel (voor- en achterpassagiers)

Windowairbags voor en achter

Zij-airbags in de voorstoelen Zonnekleppen met spiegeltje. Aan
bestuurderszijde draaibaar naar opzij


