Peugeot 3008 1.2 130pk GT Line

nu € 31.900

was € 34.920

Overzicht
Kenteken

XP891F

Datum deel 1

25-02-2019

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

N/A

Kleur

Grijs

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

Antraciet

Brandstofverbruik

5,0 l/100km

Beschrijving
Ontspannen en zorgeloos autorijden, dat doet u met deze
Peugeot 3008. De auto is van het bouwjaar 2019 en is van de
eerste eigenaar. Deze SUV wordt aangedreven door een
krachtige driecilinder motor. Het interieur baadt in een zee van
licht met het elektrische bediende glazen panoramadak. Tot
de voorzieningen van deze auto behoren 19 inch lichtmetalen
velgen, dakreling, extra getint glas, verstelbare lendesteunen,
2-laags metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch
inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting, in delen
neerklapbare achterbank en armsteun voorin.
Terwijl het full map navigatiesysteem de ideale route voor u
uitstippelt, geniet u van de kwaliteit van het audiosysteem. De
bediening is bovendien gemakkelijk via knoppen op het stuur.
Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de
autoradio? Met connected drive services heeft u altijd uw
favoriete muziek bij de hand. Met electronic climate control
hoeft u alleen de gewenste temperatuur in te stellen. Het
systeem doet de rest. De auto neemt u werk uit handen
doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en

een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar
wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten. Op de
plaats van bestemming helpen de parkeersensoren achter u
om gemakkelijk en schadevrij in te parkeren. Cruise control
houdt automatisch de ingestelde snelheid vast. Het is een
ideaal hulpmiddel om lange ritten comfortabeler te maken. De
uitrusting van deze Peugeot is met sportstuurwiel,
automatisch dimmende binnenspiegel en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.
U voelt zich veilig in deze Peugeot omdat u weet dat de auto
altijd met u meekijkt. Geavanceerde systemen vormen als het
ware een extra paar ogen om het verkeer om u heen te
observeren. Een samenstel aan technieken houdt het verkeer
vóór u in de gaten, maar ook in uw dode hoek. De auto leest
verkeersborden voor u en hij houdt zelfs ú in de gaten en
alarmeert u wanneer u verschijnselen van

Gevestigd teNefkens Peugeot Eindhoven

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 7690
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.

