PEUGEOT 3008 ALLURE 1.2 PURETECH 130PK AUTOMAAT EAT8 |
NAVIGATIE | L.M. VELGEN | LOCATIE GORINCHEM

Prijs:

€31425,-

Kenteken:

H9-93-KD

Bouwjaar:

2019

Kilometerstand:

6.272 km

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Carrosserie:

SUV

Aantal deuren:

5

Trekgewicht:

1150

Onderhoudsboekje:

dealer

Wegenbelasting:

€ 161,- tot € 180,-

Kleur:

grijs

Bekleding:

Stof

BTW verrekenbaar:

ja

Garanties:

Opmerkingen:

GARANTIES & ZEKERHEDEN
De vermelde kilometerstand in deze advertentie is logisch verklaarbaar
6 maanden bovag garantie mogelijk

OPTIES VOOR DEZE AUTO
1/3
- 2/3 neerklapbare
achterbank (Magic Flat) met
middenarmsteun
en skiluik
6
Airbags
(bestuurder/passagier voor zij-airbags
voor
en window-airbags)

2 leeslampjes achter

17'' lichtmetalen velgen 'Chicago'

Achterbumper met verchroomde sierlijst

Achterruitenwisser
wordt geactiveerd bij inschakelen
van de achteruitversnelling
Automatische
vergrendeling
achterklep boven
10 km/h van de portieren en

Automatisch dimmende binnenspiegel

Bagageruimtevloer op twee hoogtes te plaatsen

Bandenreparatieset:
12-voltfles
compressor
met
geïntegreerde
met sealvloeistof
met
geïntegreerde manometer
slang

Bandenspanningscontrolesysteem

Bekleed en verlicht dashboardkastje

Buitenspiegels in kleur van de carrosserie

Centrale console met twee bekerhouders

Centrale vergrendeling met afstandsbediening

Climate control links/rechts gescheiden

Cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer

Decorafwerking
dashboard en deurpanelen in
carbon

Drie veiligheidsgordels achterin met grodelspanners
en
spankrachtbegrenzers op de buitenste
zitplaatsen
Elektrisch bediende zijruiten voor en achter met
'One-touch'-bediening en inklembeveiliging

Elektrisch bedienbaar kinderslot op achterportieren

ESP
ASR ABS automatische remkrachtverdeling en
noodremassistentie
Follow me home verlichting

Fabrieksgarantie

Halogeen mistlampen met verchroomde afwerking

Herkenning
van verkeersborden met
snelheidsbeperking

Hill Start Assist

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel

In hoogte verstelbare passagiersstoel

In hoogte verstelbare veiligheidsgordels voorin met
gordelspanners en spankrachtbegrenzers

ISOFIX
bevestingspunten
opde
deachterbank
passagiersstoel en
de buitenste
zitplaatsen van

Koplampen
met geïntegreerde LED-dagrijverlichting
in koplampunit

Lakkleur

Lane departure warningsystem

Middenarmsteun
tussen de voorstoelen met verlicht
en gekoeld opbergvak

Opbergzakken
aan de achterzijde van de
voorstoelen

Opschakelindicator

Parkeerhulp achter

Peugeot Connect Nav

Peugeot Connect SOS

Peugeot i-Cockpit met volledig digitaal headup
instrumentenpaneel

Plafonnier vóór en achter met twee leeslampjes
voorin

Radio
met LCD-scherm
6 speakers MP3 bluetooth
connectiviteit
USB-aansluiting
Rijtijdwaarschuwing.
onafgebroken rijden Pauzeadvies na twee uur

Regensensor

RVS dakbogen

Stof MECO Mistral zwart

Stuur elektrisch bekrachtigd en in hoogte en diepte
verstelbaar
Toggle switches

Stuur met nerfleder bekleed

USB aansluiting in de middenarmsteun

Verchroomde sierlijsten (op dashboard deurpanelen
en middenconsole)

Verchroomde sierlijst op de voorschermen

Verwarmde achterruit met geïntegreerde antenne

Vier
handgrepen in de dakstijl (met kapstokhaakjes
achterin)

Zwarte kunststof wielkastranden

12V
aansluiting
(in middenconsole
de middensoncole
opde
de
achterzijde
van de
en in
bagageruimte)

Automatisch inschakelende verlichting

Elektrisch verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels
Grille
met chroomomranding en verchroomde
facetten

Ruitenwissers met ''Magic Wash'' sproeisysteem

Touchscreen met radio/bluetooth

DEZE AUTO STAAT BIJ GORINCHEM
Kom snel langs voor een proefrit!

Vaart1

OPENINGSTIJDEN

4206 CC GORINCHEM

ma t/m vr => 8:30 - 18:00

T. 0183 - 61 12 12

za => 8:30 - 17:00

E.
verkoop.gorinchem@visscherp
gh.nl

