Peugeot 308 1.2 130pk EAT8 Automaat GT-Line

nu € 24.900

was € 26.920

Overzicht
Kenteken

G145DX

Datum deel 1

28-01-2019

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

N/A

Kleur

Grey

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

Antraciet

Brandstofverbruik

4,6 l/100km

Beschrijving
De producten van de Franse auto-industrie onderscheiden
zich door hun elegante vormgeving en innovatieve
technieken. Kijk maar naar deze Peugeot 308. Het is een auto
die in 2019 nieuw in Nederland is geleverd, op de teller staat
20988 kilometer. Tot de uitrusting van deze Peugeot behoren
ook 17 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, ledachterlichten, verstelbare lendesteunen, 2-laags metallic lak,
elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting, in delen neerklapbare
achterbank en armsteun voorin.
Een belangrijke veiligheidsvoorziening is de bediening van het
audiosysteem en het navigatiesysteem, via knoppen op het
stuur en middels spraakbediening. Dab-ontvangst geeft
daarbij een kraakheldere ontvangst. Connected drive services
maakt het mogelijk om muziek draadloos af te spelen. Met de
automatische airconditioning selecteert u de gewenste
temperatuur. Het systeem doet de rest. Soepel inparkeren
gaat gemakkelijker dan u verwacht dankzij de
achteruitrijcamera. Het hoort bij een intelligente auto als deze

dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden.
Dat doet deze Peugeot niet alleen met een automatisch
inschakelbare verlichting en een regensensor, maar hij
beschikt bovendien over adaptive cruise control. En deze auto
heeft ook sportstuur met schakelpaddels en automatisch
dimmende binnenspiegel als standaard uitrusting.
In de Peugeot 308 heeft uw veiligheid en die van uw
omgeving prioriteit. Bij de veiligheidssystemen van deze auto
hoort ook de verkeersbord-detectie. Die leest tijdens het rijden
als het ware met u mee en attendeert u op de significante
verkeersborden langs en boven de weg. Forward collision
warning waarschuwt voor een kop-staart botsing. Bij
concentratieverlies en toenemende vermoeidheid van de
bestuurder, geeft de auto een sterk signaal om u weer bij de
les te houden. Hierdoor kunnen veel ongelukken voorkomen
worden. U bent mede dankzij autonoom remsysteem,
dodehoekdetectie en gordijnairbags achter steeds veil

Gevestigd teNefkens Peugeot Veldhoven

Nefkens Leeuw B.V.
Siliciumweg 36, 3812 SX Amersfoort, Nederland

Openingsuren werkplaats
Maandag

09:00 - 18:00 Dinsdag

09:00 - 18:00

Woensdag

09:00 - 18:00 Donderdag

09:00 - 18:00

Vrijdag

09:00 - 18:00 Zaterdag

10:00 - 17:00

Zondag

Gesloten

Call: 040 209 7691
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.

