Peugeot 308 Berline HYbrid 180
e-EAT8 GT Pack Business

nu € 46.620
Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Hybrid

Belastingschaal

1.1

Kleur

Blauw

Motorinhoud

N/A

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

1,1 l/100km

Beschrijving
De vooruitstrevende hybride aandrijflijn van deze auto geeft
vandaag al antwoord op de belangrijke vragen van morgen.
Het gaat hier om een nieuwe auto, die uit voorraad leverbaar
is. Deze hybride Peugeot 308 gaat slim om met energie. Door
rijden en remmen wordt de accu van de elektromotor
opgeladen, die de brandstofmotor en handje helpt of zelfs de
aandrijving overneemt. Vergezichten krijgen een extra
dimensie door het glazen panorama dak. Stramme vingers
krijgen ′s winters een VIP-behandeling van het verwarmd
stuurwiel. Tot de voorzieningen van deze auto behoren
donker getint glas achter, zwarte hemelbekleding,
bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun, elektrisch
bedienbare ramen achter met anti-klembeveiliging en
buitenspiegels met verlichting.
Onderweg laadt u uw smartphone snoerloos op met behulp
van de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons.

Superstrak parkeren wordt een eitje dankzij de
parkeersensoren. Cruise control houdt automatisch de
ingestelde snelheid vast. Zo kunt u zich volledig op het
verkeer concentreren.
Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door
verschillende systemen die de weg en uw omgeving in de
gaten houden. Wat deze auto ook kan, is lezen. Hij 'leest' voor
u de verkeersborden tijdens de rit en attendeert u erop door
ze op het dashboard te projecteren. Met lane assist rijdt u
altijd binnen de lijnen van uw rijstrook. Het systeem
waarschuwt als u onbedoeld over de wegmarkering rijdt.
Hebben we uw interesse gewekt? Deze 308 staat nu voor u
klaar, u bent van harte welkom om hem te komen bekijken.
Dan vertellen we u ook meteen over de financieringsvormen
die we u kunnen aanbieden. Belt u ons vandaag nog?
Dit voertuig komt binnenkort beschikbaar.
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.

