Peugeot 308 SW PureTech 130
EAT8 Allure Pack Business

nu € 39.740
Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

5.8

Kleur

Grijs

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

5,8 l/100km

Beschrijving
Representatief, luxueus en veelzijdig, dat zijn de belangrijkste
kwaliteiten van de Peugeot 308. Dit is een nieuwe auto, hij is
nu direct leverbaar. Deze auto is uitgerust met een driecilinder
benzinemotor en een automatische transmissie. Bij de rijke
uitrusting horen ook donker getint glas achter,
bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun, elektrisch
bedienbare ramen achter met anti-klembeveiliging en
buitenspiegels met verlichting.
Muziek aan, muziek uit? Het kan met een simpele
vingerbeweging dankzij de audiobediening op het stuur! Is uw
smartphone geschikt voor snoerloos opladen? Dan zorgt de
draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons weer voor een
volle accu zonder snoeren en stekkers. Parkeersensoren zijn
een waardevolle toevoeging aan deze auto. De sensoren
waarschuwen tijdens het parkeren en voorkomen schade aan
de auto. De centrale ontgrendeling gebeurt automatisch

dankzij de keyless entry. Ook multifunctioneel lederen stuur,
automatisch dimmende binnenspiegel, elektronische
parkeerrem en isofix-aansluiting horen tot de voorzieningen
op deze auto.
De intelligente veiligheidssystemen in deze auto waken
continu over uw veiligheid. Belangrijk voor uw veiligheid en die
van uw passagiers is de verkeersbord-detectie in deze auto.
Wanneer u per ongeluk over de wegmarkering rijdt, geeft lane
assist een waarschuwingssignaal.
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.

