Peugeot 308 Berline PureTech
130 EAT8 Active Pack Busines

nu € 35.303
Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

5.6

Kleur

Grijs

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

5,6 l/100km

Beschrijving
Representatief, luxueus en veelzijdig, dat zijn de belangrijkste
kwaliteiten van de Peugeot 308. We hebben het hier over een
nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. Met zijn benzinemotor
en automatische transmissie is dit een prima auto voor nog
vele kilometers. Kou en regen maken geen indruk. Binnen zit
u comfortabel dankzij de stoelverwarming. Natuurlijk behoren
bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun, elektrisch
bedienbare ramen achter met anti-klembeveiliging en
buitenspiegels met verlichting ook tot de uitrusting van deze
complete auto.
Gemak en veiligheid gaan prachtig samen. Bijvoorbeeld door
de audiobediening op het stuur. Soms heeft u meer
parkeerruimte dan u denkt. Maar soms ook niet. De
parkeersensoren vertellen precies hoeveel. Cruise control is
aanwezig; prettig voor de lange einden. Deze auto is voorzien
van multifunctioneel lederen stuur, elektronische parkeerrem

en isofix-aansluiting.
Als bestuurder van deze Peugeot bent u nooit alleen. U wordt
onderweg bijgestaan door technologische hulpmiddelen die
samen met u de weg in de gaten houden. Als het nodig is,
grijpen ze zelfs in, door te remmen of bij te sturen. Belangrijk
voor uw veiligheid en die van uw passagiers is de
verkeersbord-detectie in deze auto. Lane assist waarschuwt
als u onbedoeld van rijbaan wisselt.
Wordt dit uw nieuwe auto? We verwelkomen u graag om u
deze 308 te laten zien, en dan leggen we u ook uit welke
financieringsvormen we erbij kunnen aanbieden.
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.

