Peugeot 308 SW PureTech 130
EAT8 Allure Pack Business

nu € 39.740
Overview
Kenteken

P475LL

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

5.8

Kleur

Zwart

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

5,8 l/100km

Beschrijving
Met zijn elegante lijnen is de Peugeot 308 beslist een
representatieve auto. Achter het stuur geniet u bovendien van
zijn uitstekende rijkwaliteiten. Het gaat hier om een nieuwe
auto, hij is nu direct leverbaar. De krachtige benzinemotor van
deze auto is gekoppeld aan een automatische transmissie.
Ook is de auto voorzien van: donker getint glas achter,
bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun, elektrisch
bedienbare ramen achter met anti-klembeveiliging en
buitenspiegels met verlichting.
Door de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons bent u
verlost van kabels en snoertjes. Het opladen gaat simpel door
de smartphone in de speciale houder te plaatsen. Superstrak
parkeren wordt een eitje dankzij de parkeersensoren.
Natuurlijk is deze Peugeot 308 voorzien van cruise control.
Ook multifunctioneel lederen stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel, elektronische parkeerrem en isofix-aansluiting

zijn aan boord.
Het rijden met deze Peugeot wordt nog meer ontspannen
dankzij de innovatieve technieken die onderweg over uw
veiligheid waken. 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. De sensoren van de
lane assist registreren de lijnen op de weg en waarschuwen
als u onbedoeld in de andere strook dreigt te belanden.
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?
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.

