Peugeot 3008 SUV 1.2 130 pk Automaat
Crossway

nu € 37.695

was € 37.699

Overzicht
Kenteken

21611

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

N/A

Kleur

Zwart

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

zwart

Brandstofverbruik

5,1 l/100km

Beschrijving
De nieuwe 3008 SUV is het succesnummer van Peugeot.
Door een Europese vakjury verkozen tot overall winnaar van
de Auto van het Jaar 2017 verkiezing. Geroemd om zijn
moderne zuinige en sterke turbomotoren, bijzonder lage
gewicht en futuristische vormgeving. Zowel aan de buitenkant
als ook van binnen een echte eyecatcher.
Het interieur onderscheidt zich van de concurrentie met het
iCockpit dashboard, premium afwerking en materiaalgebruik
en een ergonomische bediening. Daarnaast is ‘ie ook ruim en
praktisch in te delen. Zo kun je met een simpel hendeltje de
achterbank in delen neerklappen voor nog meer
bagageruimte. De 3008 SUV is een lust voor het oog, maar
biedt bovenal veel rijplezier. Z’n hoge zit wordt gecombineerd
met de rijdynamiek van een lage auto.
De 130 pk sterke 1.2 PureTech is zowel krachtig als zuinig
dankzij moderne turbotechniek. Dit zorgt voor veel trekkracht
bij lage toerentallen, wat bijdraagt aan een ontspannen

rijervaring – vooral op de snelweg en in de bergen. De achttraps automaat schakelt soepel en schokvrij. De beste manier
om dit te ervaren is tijdens een proefrit.
Dit betreft een nieuwe Peugeot 3008 SUV Crossway 1.2 130
pk automaat in de metallic kleur "Noir Perla Nera". Deze is nu
uit voorraad (met € 6494,- extra voordeel) 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.

Gevestigd teNefkens Peugeot Groningen

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

Openingsuren werkplaats
Maandag

09:00 - 20:00 Dinsdag

09:00 - 20:00

Woensdag

09:00 - 20:00 Donderdag

09:00 - 20:00

Vrijdag

09:00 - 20:00 Zaterdag

09:00 - 17:00

Zondag

Gesloten

Call: 050 200 4270
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.

