PEUGEOT 3008
1.6 16V VTi 120PK Active | Navi | Pano dak | A. Ca

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

14 900 €*

Autobedrijf Van Tilborg Zaltbommel
Nieuwe Tijningen 2
5301 DA Zaltbommel

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

Garantie Leeuwekeur Comfort (6 Maand)

0418512218

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 104149 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Zwart
Garantie : Leeuwekeur Comfort
Din vermogen : 120 ch
Registratiedatum : 08/2014

Brandstof : Benzine
Belasting : 25 %
CO2 : 155 g/km
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UITRUSTING
usb aansluiting
COMFORT
achteruitrijcamera
airco
climate control
cruise control
climate control links/rechts gescheiden
regelbaar
hill start assist
parkeersensoren voor & achter
parkeerhulp achter
parkeercamera achter

VEILIGHEID
bandenspanningscontrolesysteem
elektrisch bedienbaar kinderslot op
achterportieren
esp (elektronisch stabiliteits programma) incl.
asr
reservewiel type 'thuiskomer'
zes airbags: frontairbags, zijairbags en
windowairbags
ANDERE

audio bediening aan het stuur
automatische ruitenwissers voor d.m.v.
17'' lichtmetalen velgen 'aregia'
regensensor
buitenspiegels in kleur van de carrosserie
automatisch inschakelend dimlicht
chromen rand langs de bovenzijde van de
bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun
zijramen
cd- speler
elektrisch bedienbare portierramen voor en
een volledige vlakke laadvloer
achter
donker getinte achterruit
elektrisch verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels
elek. inklapbare buitenspiegel
lichtmetalen velgen
elektrische parkeerrem
neerklapbaar onderste deel van de achterklep esp
rolgordijntjes op de achterdeuren
extra getinte achterruit
extra getinte ruiten achter
INTERIEUR
extra getinte achterste zijruiten
1/3-2/3 deelbaar neerklapbare achterbank
follow me home verlichting
middenconsole met bekerhouders en bergvak in hoogte verstelbare passagiersstoel
middenarmsteun
inschakelende verlichting bij ontgrendeling
portieren
middenarmsteun vóór met gekoeld bergvak
in 3 hoogtes verstelbare bodem van de
regensensor
bagageruimte
stoffen bekleding 'ombrage'
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
led dagrijverlichting
MULTIMEDIA
lederen stuurwiel
bluetooth carkit
instapverlichting in de voor- en
boordcomputer met display type c
achterportieren
navigatie
led dagrijverlichting
peugeot connect bluetooth
lichtsensor
peugeot connect sound met mp3
metallic lak
peugeot connect nav
...
EXTERIEUR

