Peugeot 3008 HYbrid 225 eEAT8 Allure Pack Business

nu € 44.228

was € 46.370

Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Hybrid

Belastingschaal

1.4

Kleur

Zwart

Motorinhoud

1.598 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

1,4 l/100km

Beschrijving
Innovatie en design hebben bij Peugeot altijd een streepje
voor. Motion & Emotion! Deze nieuwe auto is nu uit voorraad
leverbaar. De hybridemotor geeft deze auto sportieve
prestaties en zorgt voor een laag brandstofverbruik. Doe maar
luxe! Neem plaats in de verwarmbare voorstoelen en voel de
weldaad in koude dagen. De elektrische achterklep opent met
een druk op de knop, zodat u gemakkelijk toegang heeft tot
de bagageruimte. In deze Peugeot profiteert u onder andere
ook van: getint glas, bestuurdersstoel met
lendensteunverstelling, elektrisch bediende ramen met one
touch functie en inklembeveiliging en elektrisch inklapbare
buitenspiegels.
De climate control links en rechts gescheiden zorgt voor een
behaaglijk klimaat in de auto. In deze Peugeot kunt u zich
concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor
u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare

verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder
wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt
de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te
doen. Eenmaal op de plaats van bestemming helpen de
parkeersensoren voor u om veilig in te parkeren. Zuinig en
zeker zoeven? Dan is de cruise control ideaal! U bent in deze
Peugeot ook voorzien van lederen stuur, automatisch
dimmende binnenspiegel en isofix-aansluiting.
Met de nieuwste technologieën aan boord is deze Peugeot in
staat om zelf te reageren op potentieel gevaarlijke situaties op
de weg. Dat de auto steeds meer taken van de bestuurder
overneemt, merkt u bijvoorbeeld aan het systeem voor
verkeersbord-detectie in deze Peugeot. Veilig inhalen en
invoegen wordt bevorderd door de actieve dodehoekdetectie.
Een belangrijk veiligheidssysteem in deze auto is de
vermoeidheidsherkenning, die u een duidelijk signaal geeft
wanneer u achter het stuur in slaap dreigt te vallen. Even niet
geconcentreerd of afgeleid? Dan zorgt de lane assist dat u in
het juiste spoor blijft.
Wij leveren deze nieuwe auto met volledige fabrieksgarantie.
Maak nu snel een afspraak om deze auto te bekijken.
Dit voertuig komt binnenkort beschikbaar.
Disclaimer: LET OP: Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken
van de daadwerkelijke voorraadauto. Hier kunnen geen
rechten aan worden ontleend. Vraag onze verkoopadviseurs
naar specificaties van deze auto.

Beschikbaar bij elke Nefkens vestiging
Nefkens werkt met zorg aan het bieden van de juiste informatie, maar het kan zijn dat het een keer niet juist is. Druk- en
schrijffouten zijn daarom voorbehouden. Actuele informatie wordt altijd geboden door de medewerkers van de Nefkens
vestiging.

