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Peugeot 5008 1.2 PT BL. Executive
11/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 28.500,-
Autogegevens

Merk, model: Peugeot 5008

Uitvoering: 1.2 PT BL. Executive

Kenteken: G-483-PT

Kilometerstand: 45.974 km

Bouwjaar: 11/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.385 kg

Motor: 1.199 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur: Noir Perla Nera (zwart...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,1 l/100km (1 op 16,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,5 l/100km (1 op 22,2)
Energielabel: B

Staat
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 186 - € 211 per kwartaal

Garantie
BOVAG Afleverbeurt: Ja

Afleverpakketten
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Optioneel afleverpakket (zonder meerprijs): 12 maanden BOVAG pakket
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt;
Deze scherpe vraagprijs is inclusief 12 maanden BOVAG garantie en afleverkosten. Indien u niets inruilt
maken wij de prijs graag nog iets scherper voor u De geleverde aanvullende diensten zijn o.a. : o Nieuwe
APK bij afleveren, o Poetsen en reinigen, o Vloeistoffen controle, o Vrijwaren inruilwagen, o Tenaamstelling.
+ o 1 jaar Europa mobiliteitspas inclusief vervangend vervoer, o 6 maanden BOVAG Garantie, o
Onderhoudsbeurt volgens fabrieksschema, o LEVENSLANG GRATIS APK-keuring*.

Ben je op zoek naar een ruime, luxe en sportieve SUV? Dan is de Peugeot 5008 1.2 PT BL. Executive uit
2019 absoluut de juiste keuze! Deze indrukwekkende voiture heeft niet alleen een sportieve uitstraling,
maar beschikt ook nog eens over een heleboel handige en comfortabele opties die het autorijden nog
plezieriger maken.

Met de krachtige 96kW benzinemotor en 1199CC motorinhoud kun je altijd soepel en vlot rijden, ongeacht
de afstand die je aflegt. Bovendien heeft deze zwarte Peugeot 5008 een zeer lage kilometerstand van
slechts 45974 km, waardoor hij zo goed als nieuw aanvoelt.

Een van de handige opties van deze Peugeot 5008 is de Bluetooth telefoonvoorbereiding. Met deze optie
kun je eenvoudig al je afspraken en belangrijke gesprekken onderweg afhandelen, zonder constant je
telefoon erbij te hoeven pakken. Zo blijf je altijd veilig en geconcentreerd achter het stuur.

Daarnaast beschikt deze krachtige SUV over parkeersensoren aan de voorzijde, waardoor je nog
gemakkelijker en veiliger in kunt parkeren. Vooral wanneer je in drukke steden of parkeergarages
manoeuvreert, is deze optie een waardevolle toevoeging.

Met connected services heb je toegang tot allerlei handige apps en diensten, zoals verkeersinformatie,
weersverwachtingen en nieuwsfeeds, maar ook bijvoorbeeld een persoonlijke assistent voor routes, hotels
of restaurants. Zo blijf je altijd up-to-date terwijl je achter het stuur zit.

Bij de Peugeot 5008 1.2 PT BL. Executive is het ook mogelijk om te kiezen voor een afwijkende dakkleur,
waardoor jouw Peugeot 5008 nóg meer karakter krijgt dan de standaard versie. En met de handige
armsteun aan de achterbank zorg je ervoor dat je passagiers op de achterbank ook van extra comfort
kunnen genieten.

Al deze opties, plus nog veel meer, maken deze Peugeot 5008 1.2 PT BL. Executive de ideale auto voor
iedereen die op zoek is naar comfort, luxe en sportiviteit, zonder daarbij in te hoeven leveren op ruimte en
veiligheid. Kom gerust langs voor een proefrit en ervaar het zelf bij Autodrome Grassere in Bocholtz!

Financieren tegen een aantrekkelijk rentetarief is bij ons mogelijk. Mocht u wel iets willen inruilen dan
maken wij graag een goed inruilvoorstel voor u.
Bel snel naar een van onze verkoopadviseurs voor een bezichtiging en/of proefrit telnr: 045-5441835.
Wilt u meer weten neem dat contact met ons via www.grassere.nl .
*vraag naar de voorwaarden.

Disclaimer:
Hoewel aan deze voertuig informatie de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Autodrome Grassere niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan ook. Voor de exacte
uitvoering en beschikbaarheid van het voertuig kunt u telefonisch contact opnemen.

Autodrome Grassere
Baneheiderweg 49
6351 JP Bocholtz
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E-Mail: info@grassere.nl
Website: www.grassere.nl
Telefoon: 045-5441835

Aanbieder
Autodrome Grassère
Baneheiderweg 49
6351 JP Bocholtz

Tel: 045 544 1835
E-mail: verkoop@grassere.nl


