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Peugeot 3008 1.6 HDI | Navigatie | Digitale
Cockpit | 360 Camera | Climate & Cruise Control
|
10/2017 - Diesel - Handgeschakeld

€ 17.900,-
Autogegevens

Merk, model: Peugeot 3008

Uitvoering: 1.6 HDI | Navigatie | ...

Kenteken: RB-638-L

Kilometerstand: 112.316 km

Bouwjaar: 10/2017

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.279 kg

Motor: 1.560 cc, 120 pk (88 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Zij airbags voor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Prestaties
Topsnelheid: 189 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 4,2 l/100km (1 op 23,8)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,5 l/100km (1 op 28,6)
Energielabel: C

Staat
Schade: schadevrij

Financiële informatie
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Motorrijtuigenbelasting: € 363 - € 385 per kwartaal

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 795): Bovag 3: Gratis vervangend vervoer in garantie periode.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG Afleverbeurt

De getoonde prijs is inclusief APK en tenaamstelling, exclusief aanvullende garantie.
Voor € 795,- extra (m.u.v. ViaBOVAG.nl) heeft u het aanvullende BOVAG-pakket *, bestaande uit:
- 12 maanden BOVAG-garantie
- Nieuwe APK
- Grote onderhoudsbeurt; slijtage-onderdelen worden indien nodig vervangen
- 12 maanden Vakgarage Pechhulp; vanuit huis, Nederland en Europa
- Gratis vervangend vervoer in de garantieperiode
(* op ViaBOVAG.nl is dit inclusief)

Oh-la-la! Dit is precies waarom liefhebbers warmlopen voor Franse auto?s. Net een beetje meer elegantie
en rijcomfort, maar ook vooruitstrevende kwaliteit en prestaties. Als u een laag brandstofverbruik en goede
prestaties belangrijk vindt, dan bent u uitstekend bediend met de viercilinder dieselmotor. Bij de rijke
uitrusting horen ook 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrails, donker getint glas achter, metallic
lak, elektrisch bediende ramen met one touch functie en inklembeveiliging, elektrisch verstelbare en
verwarmbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Het navigatiesysteem zorgt ervoor dat u snel en ontspannen op uw bestemming aankomt. Telefoonaccu in
het rood? Laad 'm simpel op met de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons. Met de climate control
links en rechts gescheiden selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. Wat een
gemak, die parkeerhulp met achteruitrijcamera. Alles in beeld zonder capriolen. Het luxeniveau in deze
Peugeot is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de
omgeving in de gaten te houden. De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de
verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. En de
regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken. Maximumsnelheid? Even de
cruise control instellen en u blijft perfect binnen de marges. Extra opties op deze auto zijn: lederen stuur,
automatisch dimmende binnenspiegel, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
en bekerhouder.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Peugeot 3008 samen. Belangrijk voor uw veiligheid en die
van uw passagiers is de verkeersbord-detectie in deze auto. Kan gebeuren: onbewust opschuiven naar de
andere baan. Dan geeft de lane assist meteen een seintje.

Meer weten? Onze verkoper maakt graag een afspraak om u alles te laten zien!

= Bedrijfsinformatie =

Vakgarage Los Rijsoord, opgericht in 1958, is uw mobiliteitspartner op het gebied van occasions en
onderhoud. Met een tiental medewerkers streven we elke dag naar het zo goed mogelijk ontzorgen van de
klant. Sinds jaar en dag zijn we trots Bovag partner en gaan we voor een maximale klanttevredenheid.
Bekijk eens onze reviews:
https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1048809/vakgarage-los-rijsoord

Aanbieder
Vakgarage Los Rijsoord
Rijksstraatweg 36
2988 BJ Ridderkerk
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