Peugeot 308 1.2 130pk Active
Pack Business | Navigatie |
Parkeersensoren Achter | Leddag rijverlichting |

nu € 32.540
Overview
Kenteken

115582

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

N/A

Kleur

Blauw

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

Zwart

Brandstofverbruik

5,5 l/100km

Beschrijving
Qua technologie en innovatie is Peugeot echt een koploper.
Dat betekent ook meer veiligheid, zuinig rijden en een
vooruitstrevend ontwerp. Kortom: Motion & Emotion! Het gaat
hier om een nieuwe auto, die uit voorraad leverbaar is. De
aandrijving van deze Peugeot komt voor rekening van een
driecilinder benzinemotor en een handgeschakelde
zesversnellingsbak. De comfortstoelen zorgen voor een
optimale zithouding onderweg. Bij de uitrusting van deze
Peugeot horen onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, ledachterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch
bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.

Even switchen naar de verkeersinformatie? Ook dat kan met
één druk op de knop van de audiobediening op het stuur.
Zuinig, veilig en ontspannen op pad: dat kan dankzij het
aanwezige full map navigatiesysteem. De electronic climate
control zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. 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 ook over parkeersensoren
achter, die u helpen om gemakkelijk in te parkeren. Lekker
makkelijk: de keyless start. Geen gedoe met een
contactsleutel. Uw auto herkent u aan de elektronische sleutel
die u meedraagt. Even op de startknop drukken en rijden
maar! Natuurlijk is deze Peugeot 308 voorzien van cruise
control. Deze auto is voorzien van verstelbaar stuur en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Het rijden met deze Peugeot wordt nog meer ontspannen
dankzij de innovatieve technieken die onderweg over uw
veiligheid waken. Bij de veiligheidssystemen van deze
Peugeot 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 bij een dreigende aanrijding met
een voorligger. Vermoeid achter het stuur zitten vergroot de
kans op een ongeval. Vermoeidheidsherkenning waarschuwt
tijdig als u aan een rustpauze toe bent. Deze Peugeot 308 is
ook behulpzaam als het gaat om een rechte koers. Het Lanekeeping systeem signaleert en corrigeert als u onbedoeld de
rijstrooklijnen dreigt te overschrijden.
Daarbij wordt deze auto aan u geleverd met BOVAG Garantie.
Natuurlijk is dit een splinternieuwe auto en hij wordt dus
geleverd met volledige fabrieksgarantie. Daarbij kunnen we u
verschillende gunstige financieringsvormen aanbieden. We
maken graag een afspraak met u.

Gevestigd teNefkens Peugeot Veendam

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

Opening Hours
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

09:00 - 17:00

Zondag

Gesloten

Call: 0598 698 080
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.

