€ 44.162

Peugeot 3008
PureTech 130 EAT8 GT 1.199cc Automaat













Datum deel 1

Kilometerstand

Motorinhoud

Brandstof

Transmissie

Brandstofverbruik

Nieuw

10 km

1.199 cc

Benzine

Automaat

6,4 l/100km

Opties
Keyless Entry & Start,1/3 – 2/3 neerklapbare achterbank,3 veiligheidsgordels achterin met gordelspanners en spankrachtbegrenzers op de buitenste
zitplaatsen,4 handgrepen in de dakstijl (met kapstokhaakjes achterin),10-inch capacitief HD touchscreen in kleur,12V-aansluiting aan de achterzijde van de
middenconsole,12V-aansluiting voorin,12V aansluiting in de kofferruimte,12v compressor met geïntegreerde manometer,19-inch lichtmetalen velgen
'Washington' in glanzend zwart,ABS antiblokkeersysteem met EBFD elektronische remkrachtverdeling en EBA noodremassistentie,Achterbank 'Magic Flat'
modulariteit, op afstand te bedienen vanuit de kofferruimte,Achterbumper met matzwarte sierlijst,Achterbumper met verchroomde sierlijst,Achterportierruiten
met kinderbeveiliging,Achter ruitenwisser, wordt geactiveerd bij inschakelen van de achteruitversnelling,Achterste zijruiten en achterruit extra getint,Achterzijde
van de voorstoelen van hard kunststof met opbergnet,Actief Koolstoffilter,Actieve dodehoekbewaking,Active-cruisecontrol met STOP-functie (30 km/u functie
op handgeschakelde versie),Active Lane Departure Warning System,Active Safety Brake (met camera en radar),Active Safety Brake met camera
(automatisch noodremsysteem),Adaptieve front-airbags (passagiersairbag uitschakelbaar), zij-airbags voor, window-airbags voor en achter,Afwerking van de
B-stijl in glanzend zwart,Afwerking van de ventilatieroosters mat chroom,Aluminium dakrails,Automatisch dimmende binnenspiegel,Automatische vergrendeling
van de portieren en achterklep boven 10 km/u,Automatisch inschakelende verlichting,Bagageruimtevloer op twee hoogtes te
plaatsen,Bandenreparatieset,Bandenspanningscontrolesysteem,Bekleding stof/kunstleder BELOMKA donkergrijs met lichtgrijs stiksel,Bekleed en verlicht
dashboardkastje,Beschermlijsten aan de onderzijde van de portieren in mat zwart,Beschermlijsten aan de onderzijde van de portieren voorzien van
chroomlijst,Black Pack,Blauwe LED-strip op de centrale console en deurpanelen, Blauwe LED-omranding van de bekerhouders,Buitenspiegels in glanzend
zwart, elektrisch verwarmbaar met LED richtingaanwijzers,Camera achter,Carrosserieafwerking Black Diamond,Centrale console met 2
bekerhouders,Centrale vergrendeling (met 2 afstandsbedieningen),Climate Control met links/rechts gescheiden regeling en uitstroomopeningen voor de
achterpassagiers,Cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer,Dashboard afgewerkt met lichtgrijze stikselrand,Decoratiedelen in alcantara 'Greval' (op
dashboard en deurpanelen),Decoratiedelen in Carbon-look (op dashboard en deurpanelen),Decoratiedelen in stof 'Brumeo' (op dashboard en

deurpanelen),Derde remlicht onder de kofferklepspoiler,Deurgrepen aan de binnenzijde in mat chroom,Distance Alert,Distance alert (waarschuwing dreigende
aanrijding),Donkergrijze hemelbekleding,Driver Attention Alert: rijtijdwaarschuwing. Pauzeadvies na 2 uur onafgebroken rijden,Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter met 'One-touch' bediening en inklembeveiliging,Elektrische parkeerrem met Hill Start Assist,Elektrisch inklapbare buitenspiegels,Elektronisch
stabiliteits programma (ESP) en elektronische anti-slip regeling (ASR),Fles met sealvloeistof met geïntegreerde slang,Follow Me Home-verlichting,Frameless
grille met verchroomde horizontale elementen,Frameless grille specifiek GT met fijn verchroomd blokpatroon,Full LED-koplampen met automatische
hoogteregeling en geïntegreerde statische bochtverlichting,Grille in dark chrome,Grootlichtassistent,GT-logo op de voorschermen,Horizontale balk tussen de
achterlichten en kofferklepspoiler in glanzend zwart uitgevoerd,In hoogte verstelbare bestuurdersstoel,In hoogte verstelbare passagiersstoel,In hoogte
verstelbare veiligheidsgordels voorin met gordelspanners en spankrachtbegrenzers,Instapverlichting,Isofix bevestigingspunten op de passagiersstoel en de
buitenste zitplaatsen van de achterbank,Koplampen "ECO LED" met separate dagrijverlichting type "slagtand" met verchroomde punt,Lane Departure Warning
System,Lane positioning assist op automaat versies,Lendensteun op de bestuurdersstoel,Mattenset met GT-logo,Mechanisch bediend kinderslot op de
achterportieren,Middenarmsteun op de achterbank met 2 bekerhouders en skiluik,Middenarmsteun tussen de voorstoelen met verlicht en gekoeld
opbergvak,Mirror screen (Apple Carplay & Android Auto),New Peugeot i-Cockpit®: configureerbaar digitaal head-up instrumentenpaneel, 8" capacitief
touchscreen en compact multifuctioneel stuurwiel,Opbergzakken aan de achterzijde van de voorstoelen,Opschakelindicator,Pack City 1,Pack Drive Assist
(plus),Pack Safety,Pack Safety Plus,Pack Visibilité,Parkeerhulp achter d.m.v. sensoren met akoestisch signaal,Parkeerhulp voor,Passagiersstoel met
neerklapbare rugleuning,Peugeot Connect 3D NAV met spraakbesturing,Peugeot Connect SOS: Pechhulp met voertuiglokalisering,PEUGEOT leeuw in dark
chrome,Plafonnière voor en achter met 2 leeslampjes,Plafonnière voor met LED ambianceverlichting,Pollenfilter,Radio met 6 speakers, DAB+, USB-aansluiting,
Bluetooth connectiviteit (audio streaming, handsfree telefoonverbinding), bediening op het stuur,Regensensor,Ruitenwissers met "Magic Wash"
sproeisysteem,RVS dakbogen,RVS raamlijsten,Schakelaars aan de stuurkolom met chroomafwerking,Sierstrips op de dakrand in glanzend zwart,Sierstrips op
de voorschermen in glanzend zwart,Skidplate in glanzend zwart,Stuur elektrisch bekrachtigd en in hoogte en diepte verstelbaar,Stuur met geperforeerd leder
en GT-Logo,Stuur met nerfleder bekleed,Toggle Switches ('piano'-toetsen voor het bedienen van diverse functies),Twee mistachterlichten geïntegreerd in de
achterbumper,Twee USB-aansluitingen aan de achterzijde van de middenconsole,Verchroomde sierlijst op de voorschermen,Verchroomde
uitlaatsierstukken,Verkeersbordherkenning,Verlichte opbergvakken in de voorportieren,Vermoeidheidsherkenning,Verwarmbare voorstoelen,Vier sjorogen in
de kofferruimte,Voorbumper met matzwarte luchtinlaat met metaalgrijze onderspoiler, laterale sierdelen uitgevoerd in glanzend zwart,Waarschuwing voor niet
aangelegde gordel, voorste zitplaatsen en tweede zitrij,Weergave van de buitentemperatuur op het touchscreen,Zonnekleppen met verlichte spiegeltjes,Zwarte
kunststof wielkastranden

Nefkens Leeuw B.V.

Openingsuren showroom

Plesmanstraat 36 3905 KZ Veenendaal

Maandag

Alleen afspraak



Dinsdag

Alleen afspraak

Woensdag

Alleen afspraak

Donderdag

Alleen afspraak

Vrijdag

Alleen afspraak

Zaterdag

Alleen afspraak

Zondag

Alleen afspraak

