€ 41.569

Peugeot 508
Berline PureTech 130 EAT8 Allure Pack Business 1.199cc
Automaat













Datum deel 1

Kilometerstand

Motorinhoud

Brandstof

Transmissie

Brandstofverbruik

Nieuw

10 km

1.199 cc

Benzine

Automaat

5,8 l/100km

Opties
Keyless Entry & Start,2 leeslampjes achterin,2 USB-aansluitingen voor de achterpassagiers,2e USB-aansluiting voorin,12V aansluiting in de kofferruimte,12V
aansluiting voor de achterpassagiers,12V en USB (met connectiviteit) aansluiting voorin,Achterbank met 1/3 - 2/3 neerklapbare rugleuning,Achterste zijruiten
en achterruit extra getint,Actieve dodehoekbewaking,Active Lane Departure Warning System,Active Safety Brake met camera en radar (automatisch
noodremsysteem) met Distance Alert (waarschuwing dreigende aanrijding),Adaptieve cruise control met Stop & Go en Lane Positioning Assist,Air Quality
System (Luchtkwaliteitssensor in combinatie met een actief-koolstoffilter met hoog rendement),Automatisch dimmende binnenspiegel,Automatische
airconditioning met gescheiden regeling en ventilatieroosters voor de achterpassagiers,Automatische Follow Me Home-verlichting,Automatische
ruitenwissers,Automatische verlichting,Beide voorstoelen in hoogte verstelbaar,Bekerhouders voorin met blauwe LED-omranding,Bekleding half kunstleder.
Donker interieur IMILA Antraciet,Bestuurders- en passagiersstoel met AGR-kwalificatie,Buitenspiegelkappen glanzend zwart,Comfort Business Pack 2,Cruise
Control met adviessnelheidsfunctie. Is gekoppeld aan de herkenning van verkeersborden met snelheidsbeperking,DAB+ digitale radio (Digital Audio
Broadcasting),Dashboard en portierpanelen afgewerkt in Carbon-look. Lichtgrijze hemelbekleding.nelen afgewerkt in Carbon-look. Lichtgrijze
hemelbekleding,Elektrisch bedienbare lendesteun,Elektrisch bedienbare lendesteun,Elektrisch bedienbare ruiten met eentrapsbediening en klembeveiliging
voor en achter,Elektrisch verstelbare en inklapbare en verwarmde buitenspiegels met LED-instapverlichting,Glanzend zwarte dakrails (alleen SW),Glanzend
zwarte omlijsting van de zijruiten,Grille met verchroomde horizontale lamellen en glanzend zwarte omlijsting,Grootlichtassistent,Handsfree
kofferklepbediening,Hellingshoek van de zitting elektrisch verstelbaar,Infotainment- en navigatiesysteem Peugeot Connect 3D Nav,Kofferbakverlichting 2x
LED,LED-dagrijverlichting en richtingaanwijzers geïntegreerd in de koplampen,LED verlichting van de voetenruimte voorin en aan de achterzijde van de
middenconsole,Lichtmetalen 17 inch-velgen 'Merion' twotone,Mat aluminium omlijsting van de rijruiten,Middenarmsteun op de achterbank met skiluik,Neus van
de zitting handmatig uitschuifbaar,Onzichtbare uitlaat. Achterbumperpaneel mat zwart met sierstukken links en rechts verchroomd,Pack City 1: Parkeerhulp

voor en Achteruitrijcamera 180° Visiopark 1,Pack Drive Assist plus,Pack Full LED,Pack Safety Plus,Pack Visibilité,Peugeot i-Cockpit® met 10" capacitief HD
touchscreen en permanente weergave van de temperatuur in het interieur,Radio / Bluetooth /USB met 8" capacitief HD-touchscreen,Ruitenwissers met "Magic
Wash" sproeisysteem,Snelheidslimietherkennings- en snelheidsadviessysteem,Stoelverwarming,Uitgebreide verkeersbordherkenning (stopborden,
eenrichtingsverkeer, enz.),Verchroomde "toggle switches" ("pianotoetsen" voor het activeren van functies op het touchscreen),Verlicht
dashboardkastje,Verlichting bij de 12V en USB-aansluiting voorin,Vermoeidheidsherkenning,Wifi- en Mirror Screen-functies (Apple CarPlayTM/Android
Auto),Zonnekleppen met verlichte spiegeltjes

Nefkens Leeuw B.V.

Openingsuren showroom

Plesmanstraat 36 3905 KZ Veenendaal

Maandag

Alleen afspraak



Dinsdag

Alleen afspraak

Woensdag

Alleen afspraak

Donderdag

Alleen afspraak

Vrijdag

Alleen afspraak

Zaterdag

Alleen afspraak

Zondag

Alleen afspraak

