Peugeot 3008 1.2 130pk EAT8 Automaat Active

nu € 32.920

was € 33.920

Overzicht
Kenteken

XF044R

Datum deel 1

21-01-2019

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

N/A

Kleur

White

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

Antraciet

Brandstofverbruik

4,9 l/100km

Beschrijving
Uitdagend, innemend en een tikje exclusief, zo kun je Franse
auto’s het best omschrijven. Dat geldt al helemaal voor deze
Peugeot 3008, met zijn tellerstand van 27276 kilometer en zijn
bouwjaar 2019. Deze auto is origineel in Nederland geleverd.
Deze goed onderhouden auto is van de eerste eigenaar. Een
krachtige driecilinder motor zorgt voor de aandrijving van deze
SUV. In deze auto profiteert u onder andere ook van: 17 inch
lichtmetalen velgen, dakreling, metallic lak, elektrisch
bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels, led-dagrijverlichting, in delen neerklapbare
achterbank en armsteun voorin.
U bedient het full map navigatiesysteem en het audiosysteem
via knoppen op het stuur. Zo kunt u steeds uw aandacht
gericht houden op de weg. Connected drive services verbindt
uw smartphone draadloos met het audiosysteem. Tot de
standaard uitrusting van deze auto hoort ook electronic
climate control. Soepel inparkeren gaat gemakkelijker dan u
verwacht dankzij de achteruitrijcamera. Het drukke verkeer
eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat

deze Peugeot is voorzien van diverse systemen die u
assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare
verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat
schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op
dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes
regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder
gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere
stand. Cruise control houdt automatisch de ingestelde
snelheid vast. Het is een ideaal hulpmiddel om lange ritten
comfortabeler te maken.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Peugeot
3008 samen. Dat de auto steeds meer taken van de
bestuurder overneemt, merkt u bijvoorbeeld aan het systeem
voor verkeersbord-detectie in deze Peugeot. Brake assist is
uw redder in een noodsituatie. Bij een dreigend ongeval zorgt
het systeem ervoor dat u sneller stilstaat. Met de
vermoeidheidsassistent bent u ook op lange ritt

Gevestigd teNefkens Peugeot Veldhoven

Nefkens Leeuw B.V.
Siliciumweg 36, 3812 SX Amersfoort, Nederland

Openingsuren werkplaats
Maandag

09:00 - 18:00 Dinsdag

09:00 - 18:00

Woensdag

09:00 - 18:00 Donderdag

09:00 - 18:00

Vrijdag

09:00 - 18:00 Zaterdag

10:00 - 17:00

Zondag

Gesloten

Call: 040 209 7691
Every effort has been made to ensure the accuracy of the information above, however, errors may occur. Do not rely entirely on
this information but check with your centre about items which may affect your decision to purchase.

