Peugeot 308 Berline HYbrid 180
e-EAT8 Active Pack Business

nu € 39.880
Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Hybrid

Belastingschaal

1.1

Kleur

Zwart

Motorinhoud

N/A

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

1,1 l/100km

Beschrijving
U merkt het meteen: dit is typisch Peugeot, Motion & Emotion.
Een onweerstaanbare klasseauto. Het is een nieuwe auto, hij
is nu uit voorraad leverbaar. Naast de verbrandingsmotor
beschikt de auto ook over een elektromotor, die zorgt voor
een extra laag brandstofverbruik. Ook bestuurdersstoel met
verstelbare lendensteun, elektrisch bedienbare ramen achter
met anti-klembeveiliging en buitenspiegels met verlichting
horen tot de voorzieningen op deze auto.
Audiovolume aanpassen of wisselen van radiozender: dat
gaat makkelijk en veilig met de audiobediening op het stuur.
Parkeersensoren zijn een handig hulpmiddel om
parkeerschades te voorkomen. Het onhandige gevoel van
eerst graven naar de autosleutels om in te kunnen stappen is
voorbij dankzij de keyless entry. De uitrusting van deze auto is
met multifunctioneel lederen stuur, elektronische parkeerrem
en isofix-aansluiting behoorlijk compleet.

Het rijden met deze Peugeot wordt nog meer ontspannen
dankzij de innovatieve technieken die onderweg over uw
veiligheid waken. Dat de auto steeds meer taken van de
bestuurder overneemt, merkt u bijvoorbeeld aan het systeem
voor verkeersbord-detectie in deze auto. Lane assist is een
andere naam voor rijstrookassistent. Dit veiligheidssysteem
waarschuwt als u onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt.
Natuurlijk is dit een splinternieuwe auto en hij wordt dus
geleverd met volledige fabrieksgarantie. Daarbij kunnen we u
verschillende gunstige financieringsvormen aanbieden. We
maken graag een afspraak met u.
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.

