Peugeot 5008 1.2 PureTech GT-Line 130pk
EAT8

nu € 41.833
Overzicht
Kenteken

21592

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

N/A

Kleur

zwart

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

5,1 l/100km

Beschrijving
Ruim, robuust en stijlvol. De Peugeot 5008 SUV geeft rijden
een nieuwe dimensie. Deze auto wordt gekenmerkt door
gestrekte lijnen en een strak silhouet. Ook de opvallende
Peugeot lichtsignatuur maakt deze auto een imposante
verschijning.
Deze 7 persoons SUV biedt royaal plaats aan uw passagiers
en bagage. Door het modulaire interieur met flexibele
indelingsmogelijkheden is het mogelijk om meer ruimte te
creëren voor hetgeen u vervoert. De stoelen op de achterste
rij zijn uit te nemen of volledig plat te klappen. Dat maakt het
mogelijk om lange voorwerpen tot wel 3.20 meter mee te
nemen.
De 5008 SUV combineert zijn stoere uiterlijk met de intuïtieve
Peugeot i-Cockpit. Deze omvat hightech dashboardinrichting
bestaande uit compact stuur, head-up instrumentenpaneel en
groot touchscreen. Als chauffeur kunt u vertrouwen op een
veelheid aan rijhulp- en veiligheidssystemen en connectiviteit.

Dankzij de krachtige turbomotoren en bijzonder lage gewicht
is de 5008 SUV ook verrassend zuinig. De 5008 SUV is zowel
met benzine als diesel motor leverbaar.
Voor nog meer comfort is de 5008 SUV optioneel uit te rusten
met panoramisch schuif/kanteldak, stoelen met
massagefunctie en Focal hifi audiosysteem. De Peugeot 5008
SUV is leverbaar in een variëteit aan 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 - 08:00

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.

