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Peugeot 3008 1.6 HYbrid4 300 Première GT VCP
Cruise Navigatie Clima LED PDC 19"LM 2e
Pinkster
01/2020 - Hybride - Automaat

€ 34.799,-
Autogegevens

Merk, model: Peugeot 3008

Uitvoering: 1.6 HYbrid4 300 Premiè...

Kenteken: H-760-HG

Kilometerstand: 36.522 km

Bouwjaar: 01/2020

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.815 kg

Motor: 1.598 cc, 299 pk (220 kW)

Kleur: Bruin

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen
velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 220 kW (299 PK)
Vermogen elektromotor(en): 164 kW (223 PK)
Vermogen brandstofmotor: 221 kW (300 PK)
Koppel: 300 Nm

Aandrijving
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 43 liter
Actieradius: 58 km

Asconfiguratie
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Aandrijving: Vierwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 5,9 s
Topsnelheid: 235 km/u

Accu
Accu: 13 kWh, Type lithium-ion
Accu laden: Type 2, 1-fase, 7.4 kW
Accu snelladen: nee

Milieu
Energielabel: A

Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 4,4 l/100km (1 op 22,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,2 l/100km (1 op 16,1)
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 15,2 kWh/100km

Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 137 - € 156 per kwartaal

In het moderne verkeer hebt u achter het stuur van de Peugeot 3008 altijd de controle. Deze auto komt uit
2020. Een krachtige viercilinder motor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. De elektrische achterklep
opent met een druk op de knop, zodat u gemakkelijk toegang heeft tot de bagageruimte. Natuurlijk
behoren 19 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, verstelbare lendensteunen,
metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in
delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.

Met spraakbediening of de knoppen op het stuur regelt u het audiosysteem en het full map
navigatiesysteem, terwijl u uw blik op de weg gericht houdt. De audio-installatie biedt daarbij glasheldere
ontvangst dankzij DAB-ontvangst. Onderweg uw smartphone opladen zonder gedoe met stekkers en
kabels? Dat kan, met de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons. Electronic climate control verwarmt
of koelt het interieur met een druk op de knop. 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. De regensensor zet de ruitenwissers aan zonder
dat u eraan hoeft te denken. En dan zijn er ook nog parkeersensoren achter die u helpen om veilig en
schadevrij in te parkeren. De keyless start maakt een eind aan de ouderwetse autosleutel. Met de
elektronische sleutel op zak stapt u in en een druk op de startknop doet de rest. De Peugeot is standaard
voorzien van: verstelbaar stuur en automatisch dimmende binnenspiegel.

De Peugeot 3008 is ook voorzien van ADAS. Deze Advanced Driver Assistence Systems fungeren als extra
ogen en oren: ze houden voor u de weg in de gaten en grijpen in wanneer dat nodig is. In het
instrumentarium ziet u tijdens de rit ook de belangrijkste verkeersborden aangegeven, die de auto
automatisch voor u leest. De sensor van het forward collision warning-systeem registreert permanent de
afstand tot voorliggers en grijpt in als een botsing dreigt. De veiligheidssystemen in deze auto nemen het
zelfs waar als de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont, en waarschuwen dan met een duidelijk
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signaal. Met het Lane-keeping systeem komt u nooit per ongeluk buiten de rijstrook. De veiligheid van deze
auto wordt verder verhoogd door autonoom remsysteem en dodehoekdetectie.

Er is ook een tellerrapport van Nationale Autopas, dat geeft u zekerheid over de kilometerstand van deze
auto. Klinkt dit allemaal aantrekkelijk? Maak dan een afspraak met onze verkoper!

= Bedrijfsinformatie =

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

Tel: 055 360 3050
E-mail: info@autobedrijfboks.nl


