PEUGEOT 2008
ACTIVE 1.2 PURETECH 110PK *NAVIGATIE*

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 15 400

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 : 40275 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Grijs
Garantie : Leeuwekeur Plus XL
Din vermogen : 110 ch
Registratiedatum : 04/2018

Silhouette : Sports Utility Vehicle
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 103 g/km

UITRUSTING
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COMFORT
airconditioning
cruise control met instelbare
snelheidsbegrenzer incl. programmeerbare
snelheden
elektrische stuurbekrachtiging
hill start assist
parkeerhulp achter

driepuntsgordels vóór in hoogte verstelbaar
kinderslot op de achterportieren
waarschuwing niet aangelegde
veiligheidgordel van de bestuurder
window-airbags
ANDERE

12volt aansluiting voorin en achterin
achterspoiler in kleur carrosserie met glanzend
zwarte rand
EXTERIEUR
automatisch inschakelende
alarmknipperlichten
in geval van een noodstop
16'' stalen velgen inclusief wielplaten ''silice''
automatisch ontgrendeling van de portieren in
automatische vergrendeling van de portieren
geval
van een aanrijding
en achterklep boven 10 km/h
centrale vergrendeling met 1
buitenspiegels en deurgrepen in kleur van de
afstandsbediening
en 1 normale sleutel
carrosserie
compact multifunctioneel lederen stuurwiel
dakrails zilvergrijs met zwarte voet en zwarte
daklijst
deurpanelen met stof bekleed
elektrisch verstelbare en verwarmbare
elektrisch bedienbare voorportierruiten aan
buitenspiegels met geïntegreerde
bestuurderszijde met sequentiële bediening en
richtingaanwijzers
antiklemvoorziening
getinte ramen
esp
grille met facetten in black chrome met
follow-me-home verlichting
verchroomde rand
gekoeld dashboardkastje
onderzijde voorbumper volledig zwart, voorzien glanzend zwarte lijst aan de bovenzijde van de
van mistlampen en verchroomde inserts
achterportieren
halogeen koplampen met led accentverlichting
INTERIEUR
en led dagrijverlichting
3 hoofdsteunen achter
handremgreep kunststof met mat chroom
6 speakers (2 tweeters en 2 speakers voor en
head-up instrumentenpaneel met 4 zwarte
achter)
wijzerplaten, witte wijzers, witte
achtergrondverlichting met glanzend chroom
achterbank met neerklapbare rugleuning 2/3
1/3
hoedenplank in twee delen
binnenbekleding stof box mistral
in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
portiervakken achter, met ruimte voor 0,5l fles
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
portiervakken voor, met ruimte voor 1,5l fles
inschakelende verlichting bij ontgrendelen
portieren
MULTIMEDIA
isofix bevestigingspunten op buitenste
achterste
zitplaatsen met 3-punts bevestiging
boordcomputer
led achterlichten met accentverlichting
peugeot connect bluetooth
led plafonniers voor en achter
peugeot connect nav
mat verchroomde afwerking rondom
peugeot connect sos
ventilatieroosters
mat zwarte b-stijl
VEILIGHEID
mat zwarte raamlijsten
3 driepuntsgordels achter
opbergvak in middenconsole sluitbaar
abs met elektronische remkrachtverdeling en
radiovoorbereiding (inclusief bedrading voor 4
noodremassistentie
speakers).
adaptieve frontairbags (passagiersairbag
...
uitschakelbaar)
bandenreparatieset
bandenspanningscontrolesysteem

