
PEUGEOT 208 1.6 208PK 3D GTI

Algemeen

Merk Peugeot

Model 208

Type 1.6 208PK 3D
GTI

Bouwjaar 2018

Kilometerstand
1.414

Brandstof Benzine

Vermogen 208 PK

UITGEBREIDE INFOMATIE

Datum eerste registratie 28-05-2018

Kenteken SR092P
Aantal deuren 3

Laadvermorgen 515 Liter

Cilinderinhoud 1598 CC

Aantal cilinders 4

Aantal versnellingen 6

Kleur metallic

Intererieur Antraciet

Gewicht 1135" KG

Max. Trekgewicht 1150 KG

Laadvermorgen 515 Liter

BTW / Marge Marge

Verbruik stad 7 L/100KM

Verbruik snelweg 4.5 L/100KM

APK 28-05-2022

Bekleding Half leder / stof

€ 24.835,-

SCHAEPKENS, mobiliteit sinds 1979



Klimmenderstraat 110
6343AE Klimmen

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

OPMERKINGEN

In nieuwstaat Peugeot 208 GTI 1.6 208PK !! 1414km gereden!! o.a. voorzien van
PANORAMADAK, NAVIGATIE, PDC, CLIMATE CONTROL, USB AUX enz enz !! Voorzien van
fabrieksgarantie tot mei 2020 !!

ACCESSORIES

1/3-2/3 neerklapbare achterbank 3 Driepunt rolgordels op de achterbank
6 speakers (2 tweeters en 2 speakers voor

en achter)
12V aansluiting vóór

18" lichtmetalen meerspaaksvelgen Noir
Onyx, mat gelakt incl. anti-diefstalbouten

208 monogram links en GTI monogram
rechts op de achterklep

ABS met elektronische remkrachtverdeling
en noodremassistentie

Achterklepspoiler in kleur van de
carrosserie op 1.6 THP

Achterste zijruiten extra getint Adaptieve airbags voor (passagiersairbag is
uitschakelbaar)

Aluminium sportpedalen Automatische dimmende binnenspiegel
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
B-stijl zwart glanzende afwerking

Bandenspanningscontrolesysteem Bekerhouders in middenconsole
Boordcomputer Bumpers in kleur carrosserie
Centrale vergrendeling met 1

afstandsbediening en 1 normale sleutel
Climate Control

Compact multifunctioneel sportstuur
specifiek GTI met geperforeerd leer, stiksel in
rood. Mat chromen spaak met rood GTI-logo
aan de onderzijde

Compleet uitschakelbaar ESP

Cruise Control Dashboardafwerking rondom
instrumentenpaneel en touchscreen in
glanzend zwart

Deurgrepen glanzend zwart met rode bies Deurpanelen afgewerkt met hoogwaardig
kunstleder met rood stiksel

Donkere hemelbekleding Dorpelverbreders
Dorpelverbreders mat zwart Drie hoofdsteunen achter
Dubbel uitlaatsierstuk met ronde pijpen in

RVS
Elektrisch bedienbare, inklapbare en

verwarmbare buitenspiegels
Elektrisch bedienbare voorportierruiten,

bestuurderszijde met sequentiële bediening en
beveiliging tegen beknellen

Elektrische stuurbekrachtiging

Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) Follow me home verlichting
Gekoeld en verlicht dashboardkastje Geluidsisolatie premium
Getinte ramen Geventileerde schijfremmen voor
Grille met specifieke rasterstructuur, Halogeen koplampen in rechthoekige



glanzend zwart met verchroomde inserts en
mat

module inclusief LED DRL

Head-up instrumentenpaneel specifiek GTI,
met kleuren LCD-display

Hoedenplank

Hoofdsteungeleiders verchroomd In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel In hoogte verstelbare passagiersstoel
Inschakelende verlichting bij ontgrendeling

portieren
ISOFIX bevestigingspunten op buitenste

achterste zitplaatsen met 3-punts bevestiging
Kuipstoelen uit een combinatie van

alcantara en hoogwaardig kunstleder met rode
accenten en logo 'Peugeot Sport'

LED-dagrijverlichting

LED achterlichten inclusief
richtingaanwijzers

Mattenset Peugeot Sport

Mat zwarte buitenspiegels Mat zwarte lijst langs onderzijde van de
zijruiten doorlopend in de C-stijl, voorzien van
'208 GTi 30th'-monogram

Merknaam 'Peugeot' in rood weergegeven Mistlampen voor met matzwarte rand
Multifunctioneel lederen stuur Onderzijde van achterbumper afgewerkt in

glanzend zwart met verschroomde rand. Met
uitsnede voor de dubbele uitlaat.

Parkeerhulp achter Parkeerhulp achter met mistlampen voor
Peugeot Connect Bluetooth Peugeot Connect Nav
Plafonnier met LED verlichting Plaquette met naam en volgnummer bij de

plafonnière voor
Pookknop specifiek GTI met pookhoes in

kunstleder afgewerkt met rood stiksel
Regen & lichtsensor

Remklauwen achter grijs gelakt Remklauwen voor rood gelakt met
signatuur 'Peugeot Sport'

Richtingaanwijzers met impuls bediening Rode instaplijsten
Sfeerverlichting gesitueerd bij de USB, 3G

en AUX aansluiting
Spatbordverbreders mat zwart

Spatbordverbreding voor Specifieke calibratie van de ESP en
stuurbekrachtiging

Specifieke vering en schokdempers
(verlaagd onderstel) met specifieke uitlijning

Veiligheidsgordels zwart voorzien van rode
draad

Veiligheidsstuurkolom. Trekt zich 70mm
terug in geval van een frontale aanrijding

Vernis metaallak

Volwaardig reservewiel Waarschuwing niet aangelegde
veiligheidsriem van de bestuurder

Window-airbags Zij-airbags in de voorstoelen
Zonnekleppen met verlichte spiegeltjes


