Peugeot 508 SW HYbrid 225 eEAT8 Blue Lease Allure

nu € 49.537

was € 51.784

Overview
Kenteken

P868KH

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Hybrid

Belastingschaal

1.5

Kleur

Zwart

Motorinhoud

1.598 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

1,5 l/100km

Beschrijving
Natuurlijk, dit is een innovatieve auto met zijn hybridetechniek.
Maar het is bovendien ook een auto die is gebouwd voor
jarenlang rijcomfort. Dit is een splinternieuwe auto, die nu uit
voorraad leverbaar is. De krachtige hybridemotor van deze
auto is gekoppeld aan een automatische transmissie. De Agr
comfortstoelen zorgen voor een optimale zithouding
onderweg. Een handige voorziening op deze auto is de
elektrische achterklep die u op afstand kunt openen. De
uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder
meer getint glas en elektrisch bedienbare en verwarmde
buitenspiegels.
Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale
radio. Gebruik de usb-aansluiting om uw muziekbibliotheek af
te spelen in de auto. Automatische airconditioning verwarmt of
koelt het interieur met een druk op de knop. Het hoort bij een
intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn

omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze Peugeot met
een automatisch inschakelbare verlichting en een
regensensor. Met keyless entry kunt u portieren ontgrendelen
zonder dat u de sleutel in uw hand houdt. Deze Peugeot is
voorzien van automatisch dimmende binnenspiegel en
bekerhouder.
U geniet nog meer van het rijden met uw Peugeot omdat u
wordt beschermd door intelligente veiligheidssystemen. Als
een fiets of ander voertuig zich in de dode hoek bevindt,
waarschuwt het actieve dodehoekdetectie. Dit helpt ernstige
ongelukken voorkomen. De veiligheidssystemen in deze auto
nemen het zelfs waar als de bestuurder tekenen van
vermoeidheid vertoont, en waarschuwen dan met een
duidelijk signaal. De sensoren van de lane assist registreren
de lijnen op de weg en waarschuwen als u onbedoeld in de
andere strook dreigt te belanden.
We kunnen ons voorstellen dat u deze auto wilt bekijken. We
laten de auto graag aan u zien, dan vertellen we u meteen
welke financieringsvormen we u eventueel kunnen bieden.
Disclaimer: LET OP: Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken
van de daadwerkelijke voorraadauto. Hier kunnen geen
rechten aan worden ontleend. Vraag onze verkoopadviseurs
naar specificaties van deze auto.

Beschikbaar bij elke Nefkens vestiging
Nefkens werkt met zorg aan het bieden van de juiste informatie, maar het kan zijn dat het een keer niet juist is. Druk- en
schrijffouten zijn daarom voorbehouden. Actuele informatie wordt altijd geboden door de medewerkers van de Nefkens
vestiging.

