Peugeot 3008 1.2 PureTech Blue Lease
Premium 130 pk EAT8

nu € 35.199
Overzicht
Kenteken

21638

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

N/A

Kleur

Grijs

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

4,9 l/100km

Beschrijving
Niet voor niets werd de Peugeot 3008 SUV al verkozen tot
Europees Auto van het Jaar. Met deze stoere SUV komt u
uiterst stijlvol voor de dag! We krijgen bijna unaniem positieve
reviews van Peugeot 3008 SUV eigenaren. Ze zijn enthousiast
over deze veelzijdige (lease) auto.
De Peugeot 3008 SUV staat voor een aantrekkelijk design
waarbij robuust en elegant hand in hand gaan. De 3008 is
leverbaar als benzine en diesel uitvoering. Ook de
rijeigenschappen zijn bijzonder goed: de 3008 SUV is zowel
krachtig als zuinig. Voor uw rijcomfort is de Peugeot 3008 SUV
standaard uitgerust met een flink aantal rijassistentie
systemen. Optioneel kunt u uw 3008 SUV nog rijker laten
uitrusten voor nog meer comfort en veiligheid.
Het interieur oogt chique en heeft een hoge kwaliteit
afwerking. Als chauffeur maakt u kennis met de innovatieve
Peugeot i-Cockpit, die bestaat uit compact stuur, head up
instrumentencompartiment en een groot, multifunctioneel

touchscreen. Dankzij de hoge instap en zitpositie stapt u
makkelijk in en uit. Ook heeft u tijdens het rijden een goed
overzicht op de weg en uw omgeving. De Peugeot 3008 SUV
is leverbaar in 11 verschillende, aansprekende kleuren.

Gevestigd teNefkens Peugeot Veendam

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

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

09:00 - 17:00

Zondag

Gesloten

Call: 0598 698 080
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.

