Peugeot 508 SW PureTech 130
EAT8 Allure Pack Business

nu € 44.720
Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

6

Kleur

Grijs

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

6,0 l/100km

Beschrijving
Laat u veroveren door de charmes van deze puur Franse
auto. We hebben het hier over een nieuwe auto, hij is nu
direct leverbaar. De aandrijving van deze Peugeot komt voor
rekening van een driecilinder benzinemotor en een
automatische transmissie. Verwarmde stoelen maken het
interieur behaaglijk op winterse dagen. Ook getint glas en
elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels zijn aan
boord.
Voor een storingvrije radio-ontvangst zorgt de ingebouwde
dab-ontvanger. Via de usb-aansluiting speelt deze auto uw
muziek af via de luidsprekers. Het spreekt voor zich dat een
auto als deze ook van automatische airconditioning is
voorzien. Achter het stuur van deze Peugeot bent u niet
alleen. De auto kijkt als het ware met u mee tijdens de rit. De
regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is en
de automatisch inschakelbare verlichting doet de lichten voor

u aan. Bijzonder prettige optie is de keyless entry. De sensor
herkent uw aanwezigheid en de auto gaat van het slot. Ook
automatisch dimmende binnenspiegel en bekerhouder zijn
aan boord.
Het rijden met deze Peugeot wordt nog meer ontspannen
dankzij de innovatieve technieken die onderweg over uw
veiligheid waken. Een fietser of ander voertuig in de dode
hoek ziet u gemakkelijk over het hoofd. De actieve
dodehoekdetectie signaleert meteen elke risicosituatie.
Vermoeidsheidsherkenning neemt tekenen van vermoeidheid
waar bij de bestuurder. Het systeem voorkomt dat er daardoor
ongelukken gebeuren. Kan gebeuren: onbewust opschuiven
naar de andere baan. Dan geeft de lane assist meteen een
seintje.
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.
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.

Nefkens Leeuw B.V.

Gevestigd teBeschikbaar bij elke Nefkens
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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.

