De Snelheid
Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

Peugeot 3008
1.2 PureTech Active Automaat, Apple carplay, Navigatie

Specificaties

Prijs:

€ 27.450,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

07-2019

Kilometerstand:

38.944 km

Kenteken:

L218PP

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1295 kg

Motor:

1199 cc, 96 kW

Kleur:

Bruin

Lak soort:

metallic

Bekleding:

stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Centrale deurvergrendeling,
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Radio CD speler,
StuurbekrachtigingAchterbank in delen neerklapbaar, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag
passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti doorSlip Regeling, Apple Carplay/Android Auto, Armsteun achter, Armsteun voor,
Autotelefoonvoorbereiding

met

bluetooth,

Bandenspanningscontrolesysteem,

Bestuurdersstoel

in

hoogte

verstelbaar,

Binnenspiegel automatisch dimmend, Brake Assist System, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Buitenspiegels in
carrosseriekleur, Carbonafwerking interieur, Chroom delen exterieur, Connected services, Dimlichten automatisch, Elektrische
ramen voor en achter, Elektronische remkrachtverdeling, Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold functie, LED
dagrijverlichting, Lederen stuurwiel, Multimedia-voorbereiding, Passagiersstoel in hoogte verstelbaar, Radio, Regensensor,
Rijstrooksensor, Stuur verstelbaar, Stuurwiel multifunctioneel, Verkeersbord detectie, Vermoeidheids herkenning, Volledig digitaal
instrumentenpaneel

Opmerkingen
Algemene informatie
Technische informatie
Milieu

Staat
Financiële informatie
Garantie
Laat u niets wijsmaken, deze Peugeot 3008 biedt alles wat u van een auto verlangt. Deze auto komt uit 2019. Voor de aandrijving
van deze SUV zorgen een driecilinder benzinemotor en een automatische transmissie. Bij de uitrusting van deze Peugeot horen
onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
De audiobediening op het stuur zorgt dat muziek en informatie kunnen worden aangepast zonder het zicht op de weg te verliezen.
Zorgeloos en geconcentreerd rijden? Het full map navigatiesysteem wijst de weg! Connected drive services speelt uw
lievelingsmuziek draadloos af. Dankzij electronic climate control is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. Het drukke
verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Peugeot is voorzien van diverse systemen die u assisteren
tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan
automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers
in, en als het harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. En de parkeersensoren achter helpen u om
strak en veilig in te parkeren. Deze Peugeot is bovendien voorzien van cruise control. Dus comfortabel en zuinig rijden verzekerd!
Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Wat deze auto ook kan, is lezen. Hij 'leest'
voor u de verkeersborden tijdens de rit en attendeert u erop door ze op het dashboard te projecteren. Als elke meter en elke
seconde telt, wilt u dat het remsysteem maximaal presteert. Met de Brake Assist bent u daar zeker van. Een belangrijk
veiligheidssysteem in deze auto is de vermoeidheidsherkenning, die u een duidelijk signaal geeft wanneer u achter het stuur in
slaap dreigt te vallen. Met lane assist rijdt u altijd binnen de lijnen van uw rijstrook. Het systeem waarschuwt als u onbedoeld over
de wegmarkering rijdt.
Natuurlijk willen we deze auto graag aan u demonstreren, maar waarom zou u nog langer wachten? Als u hem nu bestelt,
bezorgen wij deze prachtige Peugeot 3008 binnenkort bij u thuis.
= Bedrijfsinformatie =
Onze prijzen zijn "rijklaar " met garantie ( boven de € 4500) ,Inclusief afleverinspectie en een geldige APK.
Meerprijs uitgebreid afleverpakket € 695,Voor Financiering of Personal Lease tarieven zie www.desnelheid.nl
Autobedrijf De Snelheid sinds 1957 SAAB dealer.
Elke dag bereikbaar van 08.00 tot 22.00 en op zondag van 10.00 tot 19.00 op
het volgende telefoonnummer 06-55833151.

Deze auto is door u geselecteerd op www.desnelheid.nl

Tel: 020 3450081, Fax: 020 3456001

Voor meer informatie en een proefrit: De Snelheid, Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

E-mail: basvanderklis@desnelheid.nl

