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Peugeot 3008
1.6 156PK GT
Bouwjaar:

2010 (30 januari 2010)

Massa:

1.434 kg

Max trekgewicht:

1.500 kg

Tellerstand:

131.803 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

22-KRV-7

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

156 PK

€ 9.950,Exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroomlijsten rondom

Dimlichten automatisch

Extra getint glas

Koplampen adaptief

Lichtmetalen velgen 17"

Metallic lak

Mistlampen voor

Panoramadak

Parkeersensor voor en achter

Privacy glass

Trekhaak

Trekhaak

Xenon verlichting

Infotainment
Audio-navigatiesysteem

Bluetooth carkit

Head-up display

Navigatiesysteem

Radio-cd/mp3 speler

Interieur
Adaptieve cruise control

Airco (automatisch)

Bestuurderstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Centrale deurvergrendeling op afstandbediening

Cruise control

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Lederen bekleding

Lederen versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Lichtsensor

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Ramen voor en achter elektrisch bedienbaar

Regensensor

Skiluik

Stuurbekrachtiging

Stuurwielbediening Audio

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Bandenspanningscontrolesysteem

Xenon koplampen adaptief

Overige
Anti doorSlip Regeling

bi-xenon koplampen

Elektronisch Stabiliteits Programma

koplampreiniging

Pack Vision

Zeer nette en ruime Peugeot 3008 in de overcomplete chique GT uitvoering. De 3008 wordt aangedreven door de krachtige en soepele 1.6
benzinemotor welke is gekoppeld aan een soepel schakelende handgeschakelde 6-bak. Deze motor is goed voor een vermogen van 156pk en
240nnm koppel. Deze combinatie zorgt ervoor dat de Peugeot zich vlot en dankzij de hoge zit comfortabel door het verkeer beweegt. Deze GT
uitvoering onderscheid zich naast de aanvullende opties met prachtige chromen details rond het exterieur van de auto. Het Noir Perla Nera
lakwerk matcht uitstekend met het in zwart leder uitgevoerde interieur. De 17 inch 5 spaaks lichtmetalen velgen maken het tot een chique
geheel.
Deze 3008 is nieuw geleverd door Peugeot dealer Nefkens uit Eindhoven en door de jaren heen keurig en volgens schema onderhouden. De
laatste onderhoudsservice is recent uitgevoerd bij 131.771km door Autobedrijf Pheifer uit Sneek. Tevens is zojuist een nieuwe APK keuring
uitgevoerd. Samen met de 6 maanden (landelijke) garantie bieden wij de Peugeot rijklaar aan!
Deze complete 3008 GT is o.a. voorzien van xenon koplampen met koplampreinigingsinstallatie, full map navigatiesysteem met bluetooth
telefoonkoppeling, parkeersensoren aan de voor en de achterzijde, lederen bekleding, adaptieve cruise control (houdt automatisch afstand op de
voorganger), head-up display, climate control, 17 inch lichtmetalen velgen origineel Peugeot, ISOFIX bevestigingspunten, lichtsensor, regensensor
enz… Tevens is de Peugeot voorzien van een trekhaak welke over een trekgewicht beschikt van maar liefst 1500kg!
De originele boordmap met daarin de instructieboekjes, onderhoudsboekjes, NAP certiﬁcaat en 2 sleutels op afstandbediening zijn aanwezig.

