Peugeot 508 SW PureTech 130
EAT8 Allure Pack Business

nu € 43.820
Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

6

Kleur

Blauw

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

6,0 l/100km

Beschrijving
Alle technologie in de Peugeot 508 is er op gericht om uw rit
veilig en gemakkelijk te laten verlopen. Dit is een
splinternieuwe auto, die nu uit voorraad leverbaar is. De
aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een
automatische transmissie. Stoelverwarming hoort ook bij de
uitrusting van deze auto. Tot de uitrusting van deze Peugeot
behoren ook getint glas en elektrisch bedienbare en
verwarmde buitenspiegels.
Voor storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de dabontvanger. Koppel uw usb-stick of digitale muziekspeler aan
de auto via de usb-aansluiting. De auto is ook uitgevoerd met
automatische airconditioning. De elektronische systemen in
deze Peugeot helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een
automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor
houden de omstandigheden onderweg in de gaten. Deze
Peugeot 508 is voorzien van keyless entry, waardoor de

portieren en achterklep vanzelf open gaan als u in de
nabijheid komt. En dan is deze auto ook nog eens voorzien
van automatisch dimmende binnenspiegel en bekerhouder.
In de Peugeot 508 heeft uw veiligheid en die van uw
omgeving prioriteit. Als een fiets of ander voertuig zich in de
dode hoek bevindt, waarschuwt het actieve dodehoekdetectie.
Dit helpt ernstige ongelukken voorkomen. Het systeem voor
vermoeidheidsherkenning neemt het waar als uw concentratie
verslapt en geeft u dan een waarschuwing. Veiligheid voorop:
sensoren van de lane assist scannen de rijstrookstrepen en
waarschuwen als u onbedoeld over de lijn gaat.
Als u wilt, kunt u al snel rijden met uw nieuwe 508. Onze
verkoopadviseurs staan klaar om u de auto te laten zien. Dan
leggen ze u meteen uit welke financieringsvormen we erbij
kunnen aanbieden. Tot ziens in onze showroom!
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

Siliciumweg 36, 3812 SX Amersfoort, Nederland

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.

