Peugeot 2008 SUV 1.5 100 pk Active

nu € 26.982

was € 27.482

Overzicht
Kenteken

52215

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Diesel

Belastingschaal

N/A

Kleur

Grey

Motorinhoud

1.499 cc

Kleur interieur

Antraciet

Brandstofverbruik

3,6 l/100km

Beschrijving
U rijdt gemakkelijk, comfortabel en zonder zorgen met deze
Peugeot 2008 SUV. Dit is een nieuwe auto, hij is direct, binnen
14 dagen leverbaar. Deze SUV wordt aangedreven door een
krachtige driecilinder motor. Bij de rijke uitrusting horen ook
led-achterlichten, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch
verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting
en in delen neerklapbare achterbank.
U bedient het full map navigatiesysteem en het audiosysteem
met dab-radio via knoppen op het stuur, of zelfs met uw stem.
Zo kunt u steeds uw aandacht gericht houden op de weg. Met
connected drive services kunt u muziek draadloos afspelen.
Geen parkeervak is te klein dankzij de assistentie van de
parkeersensoren. Stel de cruise control in op de gewenste
snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig. Met lederen stuur en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze
auto helemaal compleet.
Met de nieuwste technologieën aan boord is deze Peugeot in
staat om zelf te reageren op potentieel gevaarlijke situaties op
de weg. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid onderweg

levert de verkeersbord-detectie. Forward collision warning
waarschuwt voor een kop-staart botsing.
Vermoeidheidsherkenning is een systeem dat met
verschillende sensoren tekenen van vermoeidheid bij de
chauffeur waarneemt. Deze krijgt tijdig een waarschuwing, wat
ongelukken kan voorkomen. De veiligheid van deze auto
wordt verder verhoogd door autonoom remsysteem en
gordijnairbags achter.
Dit betreft een nieuwe Peugeot 2008 SUV uit de voorraad van
Nefkens Utrecht. Deze is nu snel én met korting ,- leverbaar!
Getoonde prijs is volledig rijklaar inclusief 24 maanden
fabrieksgarantie. Tegen meerprijs leveren wij deze auto met
een afleverpakket van € 195,- De auto heeft dan ook een volle
tank brandstof, mattenset, veiligheidsset, life-hammer en
lampenset.
Wilt u liever niet in een keer een grote investering doen?
Vraag onze verkoopadviseur dan naar een passend
financieringsvoorstel of het exacte Private Lease tarief. U rijdt
al een Peugeot 2008 SUV vanaf € 399,- per maand.

Gevestigd teNefkens Peugeot Utrecht

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

Openingsuren werkplaats
Maandag

11:00 - 16:00 Dinsdag

08:30 - 18:00

Woensdag

08:30 - 18:00 Donderdag

08:30 - 18:00

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.

