PEUGEOT 5008
SUV ALLURE 165PK AUTOMAAT - NAV - TREKH

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 33 345

Van Mossel Peugeot Alkmaar
Helderseweg 55B
1817BB Alkmaar

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

Garantie Leeuwekeur Plus (12 Maand)

072-5118647

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 58999 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Wit
Garantie : Leeuwekeur Plus
Din vermogen : 165 ch
Registratiedatum : 02/2018

Silhouette : Sports Utility Vehicle
Aantal zitplaatsen : 7
Brandstof : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 133 g/km

UITRUSTING

climate control
climate control met links/rechts gescheiden
regeling en uitstroomopeningen voor de
achterpassagiers
cruise control
cruise control met instelbare
snelheidsbegrenzer
elektrische parkeerrem met hill start assist
keyless entry and start
parkeerhulp achter
parkeerhulp vóór
parkeersensoren voor & achter

elektrisch verstelbare stoelen
half lederen interieur
isofix bevestigingspunten op de
passagiersstoel en de buitenste zitplaatsen van
de achterbank
klaptafeltjes aan de rugleuning van de
voorstoelen
led interieurverlichting: plafonnier,
opbergvakken en kofferruimte
middenarmsteun
middenarmsteun tussen de voorstoelen met
verlicht en gekoeld opbergvak
opbergzakken aan de achterzijde van de
voorstoelen
regensensor

EXTERIEUR

MULTIMEDIA

18 inch sportvelgen
18'' lichtmetalen velgen 'detroit' glanzend
achterbumper met verchroomde sierlijst
achterruitenwisser, wordt geactiveerd bij
inschakelen van de achteruitversnelling
aluminium dakrails
automatische vergrendeling van de portierenen
achterklep bij snelheid boven 10km/u
buitenspiegels in kleur van de carrosserie
elektrisch inklapbare buitenspiegels incl
instapverlichting
elektrisch verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels
grille met chroomrand en horizontale
verchroomde lamellen
hands-free achterklepbediening
lichtmetalen velgen
ruitenwissers met ''magic wash'' sproeisysteem
skidplate onder de voorbumper in grijze
metaallak

bluetooth carkit
bluetooth carkit
dab+ digitale radio-ontvangst
ipod aansluiting
kleurennavigatie
navigatie
navigatiesysteem
new peugeot i-cockpit®: configureerbaar
digitaal head-up instrumentenpaneel, 8''
capacitief touchscreen
peugeot connect nav
peugeot connect sos
touchscreen

COMFORT

VEILIGHEID

abs anti-blokkeersysteem met ebfd
elektronische remkrachtverdeling en eba
noodremassistentie
adaptieve front-airbags (passagiersairbag
uitschakelbaar), zij-airbags voor,
window-airbags voor en achter
INTERIEUR
bandenspanningscontrolesysteem
1/3 - 2/3 neerklapbare achterbank (magic flat)
drie veiligheidsgordels op rij 2 met
met middenarmsteun en skiluik
gordelspanners en spankrachtbegrenzers op de
3 stoelen tweede zitrij
buitenste zitplaatsen
automatisch dimmende binnenspiegel
esp elektronisch stabiliteits programma en asr
binnenbekleding in stof/kunstleder pedimonte elektronische anti-slip regeling
in hoogte verstelbare veiligheidsgordels voorin
blauwe ambianceverlichting
met gordelspanners en spankrachtbegrenzers
centrale console met twee bekerhouders
twee veiligheidsgordels op rij 3
comfortstoelen
ANDERE
6 traps automaat
12v aansluiting (in de middenconsole, op de
achterzijde van de middenconsole en in de
bagageruimte)
...
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