Filipe Frazão automóveis, Lda

9.990 €

Peugeot 407 1.6HDINavtecNacional1DonoImpecável

Características gerais:
Ano: 2007
Mês: 09
Registos: 1
Cor: Preto
Cons. Médio: 5 litros/100Caixa vel.: Manual
Kms
CO2: 120 g/Km

Combustível: Diesel
Potência: 110 cv
Lugares: 5

Kms: 111.000
Cilindrada: 1560 cc
Origem: Nacional

Equipamento:
Segurança e Performance:
ABS
Alerta sobre cintos de segurança
EDS - Bloq. Elec. Diferencial
Fecho central
Sistema ISOFIX
Suspensão pneumática

Alarme
Alerta sobre manutenção
ESP - Prog. Estab. Electrónica
Pack desportivo
Sistema proteção inteligente

Alarme
Direcção assistida
Fecho automático de portas
Sistema imobilizador
Suspensão desportiva

Bagageira automática

Barras de tejadilho

Airbag do passageiro

Airbags de joelhos

Exterior e Ambiente:
Acabamentos em alumínio
Jantes de liga-Leve
Airbag:
Airbag do condutor
Airbags laterais
Interior e Conforto:
Apoio de braço dianteiro
Apoio de braço traseiro
Bancos aquecidos
Rádio com Leitor CD/MP3
Vidros eléc. dianteiros e traseiros

Ar condicionado automático
Teto panorâmico

Som, Multimédia e Navegação:
Ar condicionado automático
Bluetooth
Cruise control
Jantes de Liga-Leve
Sensor de Chuva
Televisão
Volante Multifunções

Bagageira automática
Chave inteligente
Ecrã consola central
Kit de telefone "Mãos Livres"
Sensor de Luz
Teto Panorâmico

Bluetooth
Computador de bordo
Entrada USB
Pack Desportivo
Sensores de Estacionamento
Tomada Elétrica 12V

Bancos:
Bancos desportivos

Bancos dianteiros c/apoio lombar Bancos rebatíveis

Faróis:
Faróis de nevoeiro
Retrovisores:
Retrovisores aquecidos

Retrovisores c/ reg. eléctrica

Retrovisores c/anti
encandeamento

Sensor de luz

Sensores de estacionamento

Retrovisores c/recolha
automática
Sensores:
Sensor de chuva
Sistema de parqueamento
Volante:

Volante desportivo

Volante em pele

Volante multifunções

Notas do vendedor:
Viatura nacional,1 Só dono,nunca bateu,sempre em garagem,pintura impecável sem um único risco,carrinha comprada
pelo anterior Proprietário num concessionário oficial Peugeot,livro de revisões,revisão feita com os filtros todos
mudados,AC carregado,JLL 16 com 4 Pneus Semi-Novos,ma medida 205/60R16,motor 1.6Hdi muito fiável com 110Cv
que já anda muito bem com uns consumos muito bons na ordem dos 5L/100Km/h,carrinha topo de gama como versão
Navtec com GPS e ecrã grande central de origem com computador de bordo,tecto panorâmico em vidro,faróis de
nevoeiro,comando do rádio no volante,o vidro de trás na mala abre independente da mala com botão eléctrico,AC
automático com regulação independente dos graus,computador de bordo com autonomia do depósito e consumos e
médias,sistema de mão livres com Bluetooth para se emparelhar um telefone qualquer,ESP com botão para se ligar e
desligar,os bancos de trás rebatem totalmente ficando a mala toda ampla.Com garantia e retoma o preço acresce.

