zondag, april 17, 2016

Latest: De grote schoonmaakbijbel – alles wat je wilt weten over poetsen, wassen en strijken
Moët & Chandon lanceert exclusieve multi-vintage champagne: MCIII
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De 6 elementen van een eﬀectieve verontschuldiging, volgens de wetenschap
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YogaFest Amsterdam op 18 en 19 juni
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Peugeot opent pop-up store Amsterdam
Kalverstraat
"

mei 14, 2014
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De jongst telg uit de Peugeot familie, de Peugeot 108, is deze week te
bewonderen op een bijzondere locatie in Amsterdam. In een fraai winkelpand aan
de Kalverstraat in Amsterdam is een compleet voor de Peugeot 108 ingerichte
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pop-up store tijdelijk te bezoeken. De stijlvolle stadsauto is ontwikkeld als een
auto in een hoger segment en heeft alle stylingkenmerken van het merk. Een
evenwichtig ontwerp, elegant en geraﬃneerd. Ondanks zijn compacte afmetingen
worden strakke lijnen en sierlijke rondingen harmonieus gecombineerd; de auto

Mama's

nodigt uit om achter het stuur te gaan zitten. Een klassieke en chique uitstraling met een bijzonder modern
en sportief karakter: een zelfverzekerde blik, sierlijke vormen, ontelbare mogelijkheden voor een
persoonlijke aankleding en de uitgebreide uitrusting maken deze auto uniek in zijn klasse.
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10 dingen waar ouders
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De liefde wordt vaak ﬂink beproefd op
het moment dat er kinderen komen.
Ieder ouder heeft zijn eigen mening en
Tweeten
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Cybex by Marcel
Wanders “Parents
Collection”

Openingstijden PEUGEOT 108 Pop-up store , Amsterdam Kalverstraat 101
Dinsdag 13 mei 11.00 – 19.00

" april 14, 2016

Woensdag 14 mei 11.00 – 19.00

$ 0

Donderdag 15 mei 11.00 – 21.00
7 schattige rompertjes
voor je baby

Vrijdag 16 mei 11.00 – 19.00
Zaterdag 17 mei 10.00 – 19.00

" april 12, 2016

Zondag 18 mei 12.00 – 18.00
Vanaf 19 juni bij de Peugeot Dealer
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