Peugeot 508 SW Hybrid 225 eEAT8 Allure Pack Business

nu € 51.120
Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Hybrid

Belastingschaal

1.3

Kleur

Zwart

Motorinhoud

1.598 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

1,3 l/100km

Beschrijving
Het elegante design onderstreept de uitstekende rijkwaliteiten
van deze puur Franse auto. Deze auto heeft maar weinig
kilometers gemaakt, de teller staat op slechts 10 kilometer.
Elektrisch rijden of toch benzine? Voor allebei is iets te
zeggen. Daarom biedt de hybride motor van deze Peugeot
508 de keus. Op koude en donkere dagen zijn de
verwarmbare voorstoelen een uitkomst. De Agr
comfortstoelen geven precies de juiste ondersteuning voor
rug en schouders. Tot de uitrusting behoren ook getint glas en
elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels.
Hoeveel gigabytes aan muziek wilt u meenemen? Met één
stick in de usb-aansluiting kunt u uren en uren vooruit. De
automatische airconditioning zorgt voor een behaaglijk klimaat
in de auto. Natuurlijk is een complete auto als deze ook
voorzien van sensoren die de omgeving in de gaten houden.
Deze Peugeot heeft niet alleen een automatisch

inschakelbare verlichting aan boord, maar ook een
regensensor. De uitrusting van deze auto is met automatisch
dimmende binnenspiegel en bekerhouder behoorlijk compleet.
Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door
verschillende systemen die de weg en uw omgeving in de
gaten houden. De actieve dodehoekdetectie draagt bij aan uw
eigen veiligheid en die van uw medeweggebruikers. Bij
concentratieverlies van de bestuurder geeft
vermoeidheidsherkenning automatisch een
waarschuwingssignaal. Even afgeleid? De lane assist
waarschuwt als u over de streep dreigt te gaan.
Vanzelfsprekend leveren wij deze nieuwe auto met volledige
fabrieksgarantie. We maken graag een afspraak met u om
deze 508 bij ons te komen bekijken.
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.

