De Snelheid
Bouwerij 71B, 1185 XW Amstelveen

Peugeot 2008
1.2 PureTech GT Line , Panorama dak, Automaat

Specificaties

Prijs:

€ 18.350,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

06-2018

Kilometerstand:

57.701 km

Kenteken:

N748DP

Carrosserie:

Terreinwagen

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1125 kg

Motor:

1199 cc, 82 kW

Kleur:

Wit

Lak soort:

metallic

Bekleding:

half leder/stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Boordcomputer, 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), Apple Carplay/Android Auto, Audio installatie, Autotelefoonvoorbereiding met
bluetooth, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Binnenspiegel automatisch dimmend,
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Connected services, DAB ontvanger, Dakrails, Dimlichten automatisch, Elektrische ramen
voor en achter, Elektronisch Stabiliteits Programma, Extra getint glas, Hill hold functie, Kleur wit, LED achterlichten, LED
dagrijverlichting, Multifunctioneel lederen stuurwiel, Pack Connect, Panoramadak, Passagiersstoel in hoogte verstelbaar,
Regensensor, Stuur verstelbaar

Opmerkingen
Algemene informatie
Technische informatie
Milieu en verbruik
Staat

Financiële informatie
Garantie
Stijlvolle vormgeving en comfortabele luxe, dat is de aantrekkingskracht van een Franse auto. Deze stoere auto wordt
aangedreven door een benzinemotor en een automatische transmissie. Bij de uitrusting van deze Peugeot horen onder meer 16
inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, led-achterlichten, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Terwijl u stuurt, kunt u het audiosysteem bedienen met de knoppen onder uw vingertoppen. Connected drive services verbindt uw
smartphone draadloos met het audiosysteem. Natuurlijk is er ook electronic climate control aanwezig. De automatisch
inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden
ingeschakeld. Dankzij de parkeersensoren achter kunt u met een gerust hart in de kleinste gaatjes inparkeren. Daarmee nemen ze
u veel werk uit handen. Ook op de korte stukken is de cruise control een uitkomst. Kijk maar bij de benzinepomp! De uitrusting van
deze auto is met multifunctioneel lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.

Meer weten? Neem nu contact met ons op voor een afspraak.
= 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

