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PEUGEOT 3008 1.2 PURETECH BLUE LEASE EXECUTIVE CLIMATE NAVI
LMV CRUISE LED PDC
Bouwjaar

30-06-2017

Kleur

zwart

Brandstof

Benzine

Transmissie

Handgeschakeld

Km. stand

89.391

Vermogen

131 PK

Cilinderinhoud

1199 CC

Gewicht

1229 KG

Max. trekgewicht

1300 KG

Prijs

€ 19.900,-

OPMERKINGEN
Als een echte Franse auto onderscheidt ook deze Peugeot 3008 zich met zijn doordachte vormgeving en uitstekende
rijkwaliteiten. Het is een auto uit 2017, er staat 89391 kilometer op de teller. Een krachtige driecilinder benzinemotor en een
prettige handgeschakelde zesversnellingsbak zorgen voor de aandrijving van deze stoere Peugeot. Ook 17 inch lichtmetalen
velgen, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank horen tot de voorzieningen op deze auto.
De snelste of zuinigste weg? Het navigatiesysteem aan boord wijst de juiste weg! Connected drive services maakt het mogelijk
om muziek draadloos af te spelen. Nooit meer te warm of te koud. De electronic climate control zorgt altijd voor de temperatuur
die u kiest. In deze Peugeot kunt u zich concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een
automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de
regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Eenmaal op de plaats van bestemming
helpen de parkeersensoren achter u om veilig in te parkeren. Cruise control verlaagt de brandstofkosten en verhoogt het
rijcomfort. Ook is de Peugeot uitgerust met: lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening.
Het rijden met deze Peugeot wordt nog meer ontspannen dankzij de innovatieve technieken die onderweg over uw veiligheid
waken. De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere verkeersborden; de verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens
elke rit. Een noodstop maken doet u liever niet. Maar áls het nodig is, geeft de Brake Assist maximale ondersteuning.
Vermoeidsheidsherkenning herkent tekenen van vermoeidheid bij de bestuurder. Het systeem voorkomt dat er ongelukken
gebeuren doordat de bestuurder in slaap valt. Veiligheid voorop: sensoren van de lane assist scannen de rijstrookstrepen en
waarschuwen als u onbedoeld over de lijn gaat.
U krijgt ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij deze auto, u weet dan zeker dat de kilometerstand in orde is. Heeft u
interesse in deze mooie Peugeot? Bel ons dan of mail ons, om een afspraak te maken.

EXTERIEUR
LED dagrijverlichting, Lichtmetalen velgen 17", Metaalkleur, Parkeersensor achter, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar,
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Bumpers in carrosseriekleur, Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening, Chroom delen exterieur, Dimlichten automatisch, Elektronische remkrachtverdeling, mistlampen voor
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Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Radio
INTERIEUR
Cruise control, Electronic climate controle, 12Volt aansluiting, Achterbank in delen neerklapbaar, Armsteun voor,
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Binnenspiegel automatisch dimmend, Carbonafwerking interieur, Elektrische ramen voor
en achter, Hoofdsteunen achter, Lederen stuurwiel, Passagiersstoel in hoogte verstelbaar, Regensensor
VEILIGHEID
Isofix bevestiging voor kinderzitjes, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag
passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Bandenspanningscontrolesysteem,
Brake Assist System, Derde remlicht, Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold functie, Rijstrooksensor, Verkeersbord
detectie, Vermoeidheids herkenning
OVERIGE
Apple Carplay/Android Auto, Connected services

