Peugeot 2008 1.2 82pk Active

nu € 14.220

was € 14.420

Overzicht
Kenteken

RB667F

Datum deel 1

03-11-2017

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

N/A

Kleur

Rood

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

Zwart

Brandstofverbruik

4,9 l/100km

Beschrijving
Hij toont aantrekkelijk en tegelijk onverzettelijk. Met deze
stoere SUV bent u onder alle omstandigheden veilig
onderweg. De auto is van het bouwjaar 2017 en is van de
eerste eigenaar. Een krachtige motor zorgt voor de
aandrijving van deze SUV. Tot de voorzieningen van deze
auto behoren aluminium dakrailing, led-achterlichten, metallic
lak, elektrisch bedienbare ramen voor, led-dagrijverlichting en
in delen neerklapbare achterbank.
In deze 2008 vindt u schakelaars op het stuur om het audioinstallatiesysteem te bedienen. Connected drive services
maakt het mogelijk om muziek draadloos af te spelen. In een
auto als deze mag u ook airconditioning verwachten.
Parkeersensoren helpen u tijdens het in- en uitparkeren. Er is
ook cruise control aan boord, om met een constant tempo
ontspannen en zuinig te rijden. U bent in deze Peugeot ook
voorzien van multifunctioneel lederen stuur, boordcomputer
en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
In de Peugeot 2008 heeft uw veiligheid en die van uw

omgeving prioriteit. Soepel wegrijden op een helling is
eenvoudig met de hulp van hill hold control. Het
bandenspanningscontrolesysteem waakt over de hoeveelheid
lucht in de banden. Bij drukverlies in een band krijgt u
automatisch een waarschuwing.
Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt,
krijgt u er ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij. Er is
nog meer te vertellen over deze auto, maar dan moet u hem
ook zelf ervaren. U bent van harte welkom om hem te
bekijken en om een proefrit te maken.

Gevestigd teNefkens Peugeot Tilburg

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

Openingsuren werkplaats
Maandag

08:00 - 18:00 Dinsdag

08:00 - 18:00

Woensdag

08:00 - 18:00 Donderdag

08:00 - 21:00

Vrijdag

09:00 - 18:00 Zaterdag

09:00 - 17:00

Zondag

Gesloten

Call: 013 207 4375
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.

