PEUGEOT 3008
ALLURE 1.2 PURETECH 130PK S&S

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 28 425

DAVO Den Haag
Kerketuinenweg 18
2544 CW 'S-GRAVENHAGE

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

Garantie Leeuwekeur Plus XL (24 Maand)

070-8502500

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 16490 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Zwart
Garantie : Leeuwekeur Plus XL
Din vermogen : 131 ch
Registratiedatum : 04/2019

Silhouette : Sports Utility Vehicle
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 117 g/km

UITRUSTING
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touchscreen met radio/bluetooth
COMFORT
achteruitrijcamera
climate control links/rechts gescheiden
cruise control met instelbare
snelheidsbegrenzer
hill start assist
parkeerhulp achter
parkeerhulp vóór
EXTERIEUR
19'' lichtmetalen velgen 'washington'
achterbumper met verchroomde sierlijst
achterruitenwisser, wordt geactiveerd bij
inschakelen van de achteruitversnelling
aluminium dakrails
automatische vergrendeling van de portieren
en achterklep boven 10 km/h
buitenspiegels in kleur van de carrosserie
elektrisch inklapbare buitenspiegels incl
instapverlichting
elektrisch verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels
grille met chroomomranding en verchroomde
facetten
ruitenwissers met ''magic wash'' sproeisysteem
voorbumper met grijze skidplate

VEILIGHEID
6 airbags (bestuurder/passagier voor,
zij-airbags voor en window-airbags)
bandenspanningscontrolesysteem
drie veiligheidsgordels achterin met
grodelspanners en spankrachtbegrenzers op de
buitenste zitplaatsen
elektrisch bedienbaar kinderslot op
achterportieren
esp, asr, abs, automatische
remkrachtverdeling en noodremassistentie
in hoogte verstelbare veiligheidsgordels voorin
met gordelspanners en spankrachtbegrenzers
ANDERE

2 leeslampjes achter
12v aansluiting (in de middensoncole, op de
achterzijde van de middenconsole en in de
bagageruimte)
automatisch inschakelende verlichting
bagageruimtevloer op twee hoogtes te
plaatsen
bandenreparatieset: 12-volt compressor met
geïntegreerde manometer, fles met sealvloeistof
met geïntegreerde slang
bekleed en verlicht dashboardkastje
centrale vergrendeling met afstandsbediening
INTERIEUR
decorafwerking dashboard en deurpanelen in
geweven stof 'brumeo'
1/3 - 2/3 neerklapbare achterbank (magic flat)
elektrisch bediende zijruiten voor en achter
met middenarmsteun en skiluik
met 'one-touch'-bediening en inklembeveiliging
automatisch dimmende binnenspiegel
extra getinte achterruiten
blauwe ambianceverlichting
extra getinte achterste zijruiten en achterruit
centrale console met twee bekerhouders
follow me home verlichting
isofix bevestingspunten op de passagiersstoel
halogeen mistlampen met verchroomde
en de buitenste zitplaatsen van de achterbank
afwerking
led-interieurverlichting
herkenning van verkeersborden met
middenarmsteun tussen de voorstoelen met
snelheidsbeperking
verlicht en gekoeld opbergvak
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
opbergzakken aan de achterzijde van de
in hoogte verstelbare passagiersstoel
voorstoelen
koplampen met geïntegreerde
regensensor
led-dagrijverlichting in koplampunit
lane departure warningsystem
MULTIMEDIA
lendensteunverstelling van de bestuurdersstoel
bluetooth
metaallak
peugeot connect nav incl. dab+ digitale
mirrorscreen
radio-ontvangst
opschakelindicator
peugeot connect sos
pack city 1
...

