Peugeot 508 Berline PureTech
130 EAT8 GT

nu € 42.556

was € 44.570

Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

5.9

Kleur

Grijs

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

5,9 l/100km

Beschrijving
Franse auto′s zijn gemaakt om te genieten. Dit is een nieuwe
auto, hij is nu direct leverbaar. De krachtige benzinemotor van
deze auto is gekoppeld aan een automatische transmissie. Ga
samen met uw bijrijder lekker zitten in de verwarmbare
voorstoelen. Een goede zithouding is wel zo prettig. Daarom is
deze auto voorzien van Agr comfortstoelen. Bij de uitrusting
van deze Peugeot horen onder meer aluminium pedalen,
getint glas, zwarte hemelbekleding en elektrisch bedienbare
en verwarmde buitenspiegels.
Hoeveel gigabytes aan muziek wilt u meenemen? Met één
stick in de usb-aansluiting kunt u uren en uren vooruit.
Automatische airconditioning verwarmt of koelt het interieur
met een druk op de knop. Natuurlijk is een complete auto als
deze ook voorzien van sensoren die de omgeving in de gaten
houden. Deze Peugeot heeft niet alleen een automatisch
inschakelbare verlichting aan boord, maar ook een

regensensor. De Peugeot is standaard voorzien van: hifiluidsprekers en bekerhouder.
De automatische veiligheidssystemen in deze Peugeot
fungeren als een extra paar ogen. En dat niet alleen, ze
kunnen ook actief ingrijpen, om zo u en uw passagiers te
beschermen. Veilig inhalen wordt bevorderd door de actieve
dodehoekdetectie. Ook is deze auto uitgerust met een
systeem dat u waarschuwt wanneer u achter het stuur in
slaap dreigt te vallen. Even niet geconcentreerd of afgeleid?
Dan zorgt de lane assist dat u in het juiste spoor blijft.
Als u wilt, kunt u al snel rijden met uw nieuwe 508. Onze
verkoopadviseurs staan klaar om u de auto te laten zien. Dan
leggen ze u meteen uit welke financieringsvormen we erbij
kunnen aanbieden. Tot ziens in onze showroom!
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.

