PEUGEOT 2008
NEW 1.2 PURETECH 130PK GT-LINE MET NAVIGATIE

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 30 875

DAVO Zoetermeer
Zuidweg 100
2718 NB ZOETERMEER

* 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 8502700

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 5000 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Wit
Garantie : Leeuwekeur Plus XL
Din vermogen : 131 ch
Registratiedatum : 01/2020

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

COMFORT
Achteruitrijcamera Visiopark 1
climate control
climate control
cruise control
Cruise Control met instelbare
snelheidsdbegrenzer
hill start assist
keyless entry
keyless entry
parkeercamera achter
parkeerhulp achter
parkeerhulp vóór
parkeersensoren achter
parkeersensoren voor & achter

Interieurverlichting voor LED, 2 leeslampjes
achter
ISOFIX op de buitenste zitplaatsen van de
achterbank met TOP TETHER
middenarmsteun
Neerklapbare achterbank (1/3 - 2/3)
pollenfilter
regensensor
Sfeerverlichting interieur in 8 kleuren
instelbaar
sportstoelen
sportstoelen vóór
MULTIMEDIA
bluetooth carkit
navigatie
peugeot connect sos & assistance

EXTERIEUR

VEILIGHEID
Buitenspiegels glanzend zwart
Airbags: front, zij- (voor en achter) en
Dakrails glanzend zwart
windowairbags (voor en achter)
elektrisch bedienbare ramen voor en achter
bandenreparatieset
met sequentiële bediening en inklembeveiliging
bandenspanningscontrolesysteem
elektrisch inklapbare buitenspiegels
elektrisch verstelbare en verwarmbare
ANDERE
buitenspiegels
active lane departure warning system
geblindeerde ruiten achter
Advanced Active Safety Brake met camera en
lichtmetalen velgen
radar (automatisch noodremsysteem)
Lichtmetalen velgen 17'' 'SALAMANCA'
aluminium pedalen
Specifieke afwerking grille 'Dark Chrome'
automatisch inschakelende verlichting
sport exterieur
bagageruimtevloer op twee hoogtes te
plaatsen
INTERIEUR
C-stijl met specifiek profiel
automatisch dimmende binnenspiegel
centrale vergrendeling met afstandsbediening
Bekleding stof/kunstleder 'Capy'
Dashboard in zacht materiaal met
Compact stuurwiel met verchroomde leeuw
carboneffect afgewerkt met groen stiksel,
glanzend zwarte inleg en chroomeffect
donkere hemelbekleding
elektrisch bediende handrem
Frameless binnenspiegel, automatisch
dimmend
esp
Geperforeerd lederen sportstuurwiel
extra getinte achterste zijruiten en achterruit
afgewerkt met groen stiksel en GT-logo
Glanzend zwarte afwerking onder zijruiten
Hoge middenconsole met geïntegreerde
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
middenarmsteun
instapverlichting
...

