
PEUGEOT 2008 1.2 PURETECH 82PK ACTIVE

Algemeen

Merk Peugeot

Model 2008

Type 1.2 PureTech
82pk Active

Bouwjaar 2015

Kilometerstand
90.639

Brandstof Benzine

Vermogen 82 PK

UITGEBREIDE INFOMATIE

Datum eerste registratie 26-02-2015

Kenteken 4ZPR52
Aantal deuren 5

Laadvermorgen 562 Liter

Cilinderinhoud 1199 CC

Aantal cilinders 3

Aantal versnellingen 5

Kleur metallic

Intererieur Antraciet

Gewicht 1020" KG

Max. Trekgewicht 1100 KG

Laadvermorgen 562 Liter

BTW / Marge Marge

Verbruik stad 6 L/100KM

Verbruik snelweg 4.3 L/100KM

APK 26-02-2019

Bekleding Stof

€ 12.435,-

SCHAEPKENS, mobiliteit sinds 1979



Klimmenderstraat 110
6343AE Klimmen

T  :  045-4052896
E  :  info@schaepkens.nl
W  :  www.schaepkens.nl

OPMERKINGEN

Mooie Peugeot 2008 1.2 82pk o.a. voorzien van PANORAMADAK, TREKHAAK, PDC,
NAVIGATIE, CRUISE CONTROL etc etc !!

ACCESSORIES

1/3-2/3 neerklapbare achterbank 3 Driepunt rolgordels op de achterbank
6 speakers (2 tweeters en 2 speakers voor

en achter)
12V aansluiting achterin

12V aansluiting vóór 16'' stalen velgen inclusief wielplaten
''Silice''

ABS met elektronische remkrachtverdeling
en noodremassistentie

Achterspoiler in kleur carrosserie met
chroomkleurige rand

Adaptieve airbags voor (passagiersairbag is
uitschakelbaar)

Airconditioning

Automatische ontgrendeling van de
portieren in geval van een aanrijding

Automatische vergrendeling van de
portieren en achterklep boven 10 km/h

Automatisch inschakelende
alarmknipperlichten in geval van een noodstop

Bekleding: Box Brundy (bruin)

Bergvak in voorportieren met flessenhouder Boordcomputer
Buitenspiegels in kleur van de carrosserie Centrale vergrendeling met 1

afstandsbediening en 1 normale sleutel
Compact multifunctioneel lederen stuurwiel Cruise control met instelbare

snelheidsbegrenzer incl. programmeerbare
snelheden

Dakrails zilvergrijs met zwarte voet en
zwarte daklijst

Deurgrepen in kleur van de carrosserie

Deurpanelen met stof bekleed Drie driepuntsgordels voor, in hoogte
verstelbaar

Drie hoofdsteunen achter Elektrisch bedienbare voorportierruiten,
bestuurderszijde met sequentiële bediening en
beveiliging tegen beknellen

Elektrische stuurbekrachtiging Elektrisch verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels met geïntegreerde
richtingaanwijzers

ESP Follow me home verlichting
Getinte ramen Grille donkergrijs met chroomomranding
Halogeen koplampen met LED

accentverlichting en LED dagrijverlichting
Handremgreep kunststof met mat chroom

Head-up instrumentenpaneel met 4 zwarte
wijzerplaten, witte wijzers, witte
achtergrondverlichting met glanzend chroom

Hoedenplank in twee delen

In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Inschakelende verlichting bij ontgrendeling

portieren
ISOFIX bevestigingspunten op buitenste

achterste zitplaatsen met 3-punts bevestiging



LED achterlichten met accentverlichting Mat verchroomde afwerking rondom
ventlatieroosters

Mat zwarte b-stijl Onderzijde voorbumper volledig zwart,
voorzien van mistlampen en verchroomde
inserts

Opbergvak in de middenconsole Opbergvakken in de voor- en
achterportieren

Parkeerhulp achter met inklapbare spiegels Peugeot Connect Bluetooth
Peugeot Connect Nav inclusief

kleurendisplay in het instrumentenpaneel met
blauwe sfeerverlichting, incl. 2e USB-
aansluiting

Plafonnier achterin

Plafonnier voor Radiovoorbereiding met vier speakers
Richtingaanwijzers met impuls bediening Touchscreen (incl. radio, 4speakers,

2tweeters, USB-aansluiting)
Trekhaak Veiligheidsstuurkolom. Trekt zich 70mm

terug in geval van een frontale aanrijding
Verchroomde lijst aan de bovenzijde van de

achterportieren
Verchroomde portiergrepen binnenzijde

Verlicht en gekoeld dashboardkastje Vernis metaallak
Waarschuwing niet aangelegde

veiligheidsriem van de bestuurder
Window-airbags

Wit monochroom LCD-display in het
instrumentenpaneel

Zij-airbags in de voorstoelen

Zonnekleppen met spiegeltje. Aan
bestuurderszijde draaibaar naar opzij

Zwart glanzende afwerking rondom
instrumentenpaneel


