Peugeot 3008 PureTech 130
6MT Allure Pack Business

nu € 37.661

was € 39.560

Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

6.2

Kleur

Blauw

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

6,2 l/100km

Beschrijving
Laat u niets wijsmaken, deze Peugeot 3008 biedt alles wat u
van een auto verlangt. Het gaat hier om een nieuwe auto, hij
is nu direct leverbaar. De benzinemotor zorgt samen met de
handgeschakelde zesversnellingsbak voor prima prestaties. In
deze auto profiteert u onder andere ook van: getint glas,
bestuurdersstoel met lendensteunverstelling, elektrisch
bediende ramen met one touch functie en inklembeveiliging
en elektrisch inklapbare buitenspiegels.
De climate control links en rechts gescheiden zorgt onder alle
omstandigheden voor een prettige temperatuur. Alles vrij
achter? De achteruitrijcamera laat het meteen zien. De
elektronische systemen in deze Peugeot helpen u actief om
comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare
verlichting en een regensensor houden de omstandigheden
onderweg in de gaten. Natuurlijk is deze Peugeot 3008
voorzien van cruise control. Ook is de Peugeot uitgerust met:

lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en isofixaansluiting.
In deze auto zijn verschillende technologieën aanwezig die
voor u het verkeer en de omgeving in de gaten houden en die
desnoods ook kunnen remmen of bijsturen. Tijdens de rit hebt
u altijd een bijrijder, want de verkeersbord-detectie leest de
borden langs de weg en projecteert ze voor u op het
instrumentarium. Forward collision warning waarschuwt voor
een kop-staart botsing. Een korte blik over uw schouder bij
inhalen of afslaan is niet altijd genoeg. De actieve
dodehoekdetectie helpt de veiligheid te vergroten.
Vermoeidheidsherkenning is een systeem dat met
verschillende sensoren tekenen van vermoeidheid bij de
chauffeur waarneemt. Deze krijgt tijdig een waarschuwing, wat
ongelukken kan voorkomen. Kan gebeuren: onbewust
opschuiven naar de andere baan. Dan geeft de lane assist
meteen een seintje.
Hebben we uw interesse gewekt? Deze 3008 staat nu voor u
klaar, u bent van harte welkom om hem te komen bekijken.
Dan vertellen we u ook meteen over de financieringsvormen
die we u kunnen aanbieden. Belt u ons vandaag nog?
Dit voertuig komt binnenkort beschikbaar.
Disclaimer: LET OP: Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken
van de daadwerkelijke voorraadauto. Hier kunnen geen
rechten aan worden ontleend. Vraag onze verkoopadviseurs
naar specificaties van deze auto.

Nefkens Leeuw B.V.

Gevestigd teBeschikbaar bij elke Nefkens

Siliciumweg 36, 3812 SX Amersfoort, Nederland

vestiging

Opening Hours
Maandag

Alleen afspraak Dinsdag

Alleen afspraak

Woensdag

Alleen afspraak Donderdag

Alleen afspraak

Vrijdag

Alleen afspraak Zaterdag

Alleen afspraak

Zondag

Alleen afspraak

Call:
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.

