Peugeot 2008 1.2 PureTech Blue Lion,
Navigatie,Trekhaak,Airco,Cruise control,
01/2017 - Benzine - Automaat

€ 13.650,Autogegevens
Merk, model:

Peugeot 2008

Uitvoering:

1.2 PureTech Blue Lion...

Kenteken:

KZ-133-V

Kilometerstand: 111.665 km
Bouwjaar:

01/2017

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.030 kg

Motor:

1.199 cc, 82 pk (60 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Transmissie: 5 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Bandenmaat: 205/55 R16
Acceleratie (0-100): 15,4 s
Topsnelheid: 170 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5 l/100km (1 op 20,0)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4 l/100km (1 op 25,0)
Energielabel: B
Staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf van Burken | Tel: 0318 571 719 | verkoop@vanburken.nl

Aantal sleutels: 2 (1 handzender)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 98 - € 110 per kwartaal
Zeer nette goede onderhouden Peugeot 2008 automaat van 1ste eigenaar.
Dit is een originele Nederlandse auto en heeft o.a. Navigatie, Cruise control,
Airco, Electr.ramen, Centr.deurvergrendeling op afstand, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Radio/cd-speler met USB en AUX aansluiting, Parkeersensoren,
Bandenspanningscontrole systeem en In hoogte verstelbare stoel en stuur.
Qua technologie en innovatie is Peugeot echt een koploper. Dat betekent ook meer veiligheid, zuinig rijden
en een vooruitstrevend ontwerp. Kortom: Motion & Emotion! De aandrijving van deze Peugeot wordt
verzorgd door een driecilinder motor en een automatische transmissie. Verder is de Peugeot uitgerust met:
aluminium dakrailing, led-achterlichten, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch
inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Het hoogwaardige audio-installatiesysteem is geïntegreerd met het navigatiesysteem. Via bluetooth
beluister je podcasts en je persoonlijke playlists. En ook de radio is helemaal van nu, met DAB+. Met de
ingebouwde airconditioning zit u altijd ontspannen achter het stuur. Boem is ho? Niet bij deze Peugeot
2008. De piepjes van de parkeersensoren waarschuwen u op tijd voor obstakels. De cruise control heeft
een feilloos geheugen. Als u even vaart heeft geminderd, bent u na één klik weer op de oude snelheid.
Deze Peugeot is voorzien van multifunctioneel lederen stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Peugeot 2008 samen. Brake assist verhoogt de remdruk in
een noodsituatie zodat u sneller stil staat.
Bel nu voor een afspraak en overtuig uzelf.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf van Burken | Tel: 0318 571 719 | verkoop@vanburken.nl

