Peugeot 5008 1.2 130 PK blue lease Premium

nu € 37.667
Overzicht
Kenteken

52336

Datum deel 1

31-12-2020

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

N/A

Kleur

wit

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

5,1 l/100km

Beschrijving
De nieuwe 5008 SUV is het vlaggenschip van Peugeot en
gebaseerd op de Auto van het Jaar 2017: de 3008 SUV. De
5008 SUV onderscheidt zich met z’n extra grote bagageruimte
met zesde en zevende zitplaats. Daarnaast beschikt ‘ie
natuurlijk over dezelfde moderne zuinige en sterke
turbomotoren, heeft de auto een bijzonder laag gewicht en
een futuristische vormgeving. De 5008 SUV is een lust voor
het oog, maar biedt bovenal veel rijplezier en ruimte. Z’n hoge
zit wordt gecombineerd met de rijdynamiek van een lage auto.
Het interieur onderscheidt zich van de concurrentie met het
iCockpit dashboard, premium afwerking en materiaalgebruik
en een ergonomische bediening. Daarnaast is deze zevenzits
SUV ook ruim en praktisch in te delen. Zo kun je in een
handomdraai de vijf zitplaatsen achterin los van elkaar
neerklappen voor extra bagageruimte. De middelste zitrij
bestaat uit 3 gelijkwaardige stoelen, zodat alle passagiers
daar dezelfde ruimte hebben.
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.

Gevestigd teNefkens Peugeot Nieuwegein

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 - 18:00

Vrijdag

08:30 - 18:00 Zaterdag

09:00 - 17:00

Zondag

Gesloten

Call: 030 200 4726
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.

