Peugeot 308 SW PureTech 130
6MT Active Pack Business

nu € 33.640
Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

5.6

Kleur

Zwart

Motorinhoud

1.200 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

5,6 l/100km

Beschrijving
Een zakenauto die we met recht een visitekaartje kunnen
noemen. Dit is een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. De
aandrijving van deze Peugeot wordt verzorgd door een
driecilinder benzinemotor en een handgeschakelde
zesversnellingsbak. In deze Peugeot profiteert u onder andere
ook van: bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun,
elektrisch bedienbare ramen achter met anti-klembeveiliging
en buitenspiegels met verlichting.
Al uw favoriete radiozenders letterlijk onder handbereik: dat
kan met audiobediening op het stuur. Parkeersensoren
helpen u tijdens het in- en uitparkeren. Lange stukken
vermoeiend? Niet met de cruise control! De Peugeot is
standaard voorzien van: multifunctioneel lederen stuur,
elektronische parkeerrem en isofix-aansluiting.
De Peugeot 308 is uw trouwe partner onderweg, want hij

houdt continu voor u de situatie op en om de weg in de gaten.
Volautomatische veiligheidssystemen kunnen daarbij ingrijpen
om u voor gevaarlijke situaties te behoeden. Wat deze auto
ook kan, is lezen. Hij 'leest' voor u de verkeersborden tijdens
de rit en attendeert u erop door ze op het dashboard te
projecteren. Met de aanwezige lane assist blijft u altijd in de
juiste baan.
Hebben we uw interesse gewekt? Deze 308 staat nu voor u
klaar, u bent van harte welkom om hem te komen bekijken.
Dan vertellen we u ook meteen over de financieringsvormen
die we u kunnen aanbieden. Belt u ons vandaag nog?
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.

