Peugeot 308 Berline HYbrid 180
e-EAT8 Allure Pack Business

nu € 42.380
Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Hybrid

Belastingschaal

1.1

Kleur

Grijs

Motorinhoud

N/A

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

1,1 l/100km

Beschrijving
Modern design en bijzondere techniek bepalen de kwaliteiten
van de hybride Peugeot 308. Dit is een nieuwe auto, hij is nu
direct leverbaar. Naast de verbrandingsmotor beschikt de
auto ook over een elektromotor, die zorgt voor een extra laag
brandstofverbruik. U wordt in deze auto ook getrakteerd op
donker getint glas achter, bestuurdersstoel met verstelbare
lendensteun, elektrisch bedienbare ramen achter met antiklembeveiliging en buitenspiegels met verlichting.
Audiobediening op het stuur is aanwezig. Gemak en veiligheid
voor alles, toch? Nieuwe smartphones hebben geen snoeren
meer nodig om op te laden. Daarom heeft deze Peugeot 308
een draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons waarmee u
onderweg simpel en effectief voor een volle accu zorgt.
Parkeersensoren zijn een handig hulpmiddel om
parkeerschades te voorkomen. Voor de lange ritten is de
cruise control een verademing. Wat u ook in deze auto kunt

vinden zijn multifunctioneel lederen stuur, automatisch
dimmende binnenspiegel, elektronische parkeerrem en isofixaansluiting.
Aan boord van deze Peugeot houden verschillende
geavanceerde systemen voor u de weg in de gaten. Ze
waarschuwen u voor noodsituaties en kunnen in een aantal
gevallen ook zelf ingrijpen. Dat de auto steeds meer taken van
de bestuurder overneemt, merkt u bijvoorbeeld aan het
systeem voor verkeersbord-detectie in deze auto. Gaat u
buiten de lijnen van uw rijstrook zonder richting aan te geven,
dan waarschuwt de aanwezige lane assist direct.
Wij leveren deze nieuwe auto met volledige fabrieksgarantie.
Maak nu snel een afspraak om deze auto te bekijken.
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.
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vestiging

Opening Hours
Maandag

Alleen afspraak Dinsdag

Alleen afspraak

Woensdag

Alleen afspraak Donderdag

Alleen afspraak

Vrijdag

Alleen afspraak Zaterdag

Alleen afspraak

Zondag

Alleen afspraak

Call:
Every effort has been made to ensure the accuracy of the information above, however, errors may occur. Do not rely entirely on
this information but check with your centre about items which may affect your decision to purchase.

