PEUGEOT 3008
ACTIVE THP 156PK AUTOMAAT -NAV - 45DKM

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

19 695 €*

Van Mossel Peugeot Purmerend
Component 84
1446WP Purmerend

* Excl. kosten van inschrijving en brandstof. vermelding verplicht vanaf 1.1.79 conform decreet
78993 van 4.10.78

Garantie Leeuwekeur Comfort (6 Maand)

0299-640096

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 45934 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Wit
Garantie : Leeuwekeur Comfort
Din vermogen : 156 ch
Registratiedatum : 01/2014

Silhouette : MPV
Brandstof : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 175 g/km

UITRUSTING
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COMFORT
climate control
cruise control
climate control links/rechts gescheiden
regelbaar
elektrische stuurbekrachtiging
hill start assist
parkeersensoren achter
EXTERIEUR

adaptieve airbags bestuurder en passagier
(passagiersairbag is uitschakelbaar)
drie 3-punts rolgordels achter met
spankrachtbegrenzers
elektrisch bedienbaar kinderslot op
achterportieren
esp (elektronisch stabiliteits programma) incl.
asr
zijairbags voor
window-airbags
verklikkerlampje uitgeschakelde
passagiersairbag
verklikkerlampje veiligheidsgordel
bestuurder/passagier

17'' lichtmetalen velgen 'savara'
buitenspiegels in kleur van de carrosserie
chromen rand langs de bovenzijde van de
ANDERE
zijramen
elektrisch verstelbare en verwarmbare
achterruitverwarming met automatische
buitenspiegels
uitschakeling
neerklapbaar onderste deel van de achterklep
actief koolstoffilter
ruitenwisser-sproeier achter/ met interval
afstandsbediening aan stuurwiel
automatische ontgrendeling van de portieren in
INTERIEUR
geval van een aanrijding
automatische vergrendeling portieren bij
1/3-2/3 deelbaar neerklapbare achterbank
snelheid
boven 10km/u
centrale armsteun achterbank met
automatisch inschakelende
opbergruimte en skiluik
alarmknipperlichten
in geval van een noodstop
hoofdsteunen voor in hoogte verstelbaar
bagagenet in de kofferruimte
hoofdsteunen achter in hoogte verstelbaar
banden met technologie vlet (very low
middenarmsteun achter
emission technology)
middenconsole met bekerhouders en bergvak
bergvakken in de vóór en achterportieren
middenarmsteun vóór met gekoeld bergvak
bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun
middenarmsteun voor
centrale vergrendeling met afstandsbediening
pollenfilter
en lokalisatiefunctie
regensensor
dashboardkastje met verlichting
stoffen bekleding 'ombrage'
dashboardkastje met klep en diverse
opbergmogelijkheden
regensensor met automatische verlichting
digitale onderhoudsindicator
MULTIMEDIA
een volledige vlakke laadvloer
bluetooth carkit
dynamic rolling control
bluetooth carkit
elektrisch bedienbare achterportierruiten, met
beveiliging
tegen beknellen
multifunctioneel display a+ met weergave van
audiofuncties, tijd, datum, boordcomputer en
elektrisch bedienbare voorportierruiten, met
voertuiginformatie
beveiliging tegen beknellen
elektrische parkeerrem
VEILIGHEID
follow me home verlichting
abs, erv en nra
halogeen koplampen
extra getinte achterruit
in 3 hoogtes verstelbare bodem van de
bagageruimte
...

