Peugeot 2008 SUV 1.2 130 pk GT-Line

nu € 30.680
Overzicht
Kenteken

52224

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

N/A

Kleur

Zwart

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

Antraciet

Brandstofverbruik

4,5 l/100km

Beschrijving
We onthullen de nieuwe Peugeot 2008 SUV. Met deze
veelzijdige en relatief compacte SUV bent u voorbereid op een
dynamische toekomst. Innovatief design dat garant staat voor
een geweldige rijervaring door de Peugeot i-Cockpit® 3D, de
allernieuwste uitrusting en efficiënte aandrijving, naar keuze
met een verbrandingsmotor of elektrisch.
De nieuwe Peugeot 2008 SUV heeft een stoere uitstraling. De
expressieve voorkant en de horizontale motorkap geven hem
een atletisch voorkomen. Aan de achterkant versterken de
spoiler, zwarte sierpanelen en optionele verchroomde
uitlaatsierstukken zijn sportieve karakter. De opvallende full
led lichtsignatuur in de vorm van slagtanden en klauwen zet
dit nieuwe model – letterlijk – in de spotlight.
De 2008 SUV is volledig aangepast op de rijder die hoge
eisen stelt aan kwaliteit, comfort en veiligheid.
Dit nieuwe model is voorzien van de nieuwste technologie:
met de indrukwekkende Peugeot i-Cockpit® 3D staat de

Peugeot 2008 SUV garant voor intuïtief rijden. De Peugeot iCockpit® 3D bestaat uit een compact stuurwiel, een capacitief
HD-touchscreen en 3D-instrumentenpaneel.
Daarnaast is de nieuwe Peugeot 2008 SUV voorzien van een
veelheid aan rijassistentie systemen en connectieve
technologieën als TomTom® Traffic navigatie, Mirror Screen
en een contactpunt om uw smartphone draadloos te kunnen
opladen. Het Keyless Entry and Start-systeem ontgrendelt uw
auto zodra u in de buurt komt met de sleutel op zak..

Gevestigd teNefkens Peugeot Utrecht

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

Openingsuren werkplaats
Maandag

08:30 - 18:00 Dinsdag

08:30 - 18:00

Woensdag

08:30 - 18:00 Donderdag

08:30 - 21:00

Vrijdag

08:30 - 18:00 Zaterdag

09:00 - 17:00

Zondag

Gesloten

Call: 030 200 3179
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.

