€ 38.440

Peugeot 308
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

5,7 l/100km

Opties
Proximity Keyless entry,1 USB-C aansluiting achterin voor data,1 USB-C aansluiting achterin voor opladen,2 USB-aansluitingen voorin,17" lichtmetalen velgen
'HALONG',ABS antiblokkeersysteem met EBFD elektronische remkrachtverdeling en EBA noodremassistentie,Achterbumper met onderafwerking glanzend
zwart en verchroomde sierstukken,Achterbumper met onderafwerking matzwart,Active Safety Brake met camera (automatisch noodremsysteem),Adaptieve
front-airbags (passagierairbag uitschakelbaar), zij-airbags voor, window-airbags voor en achter,AQS (Air Quality System). Voorkomt binnendringen van
vervuilde buitenlucht,Automatisch dimmende binnenspiegel,Automatische vergrendeling van de portieren en achterklep boven 10 km/u,Automatisch
inschakelende verlichting en regensensor,Automatisch ontgrendeling van de portieren in geval van een aanrijding,Bandenspanningcontrolesysteem,Beide
voorstoelen in hoogte verstelbaar,Centrale vergrendeling met twee afstandsbedieningen,Climate control met links/rechts gescheiden regeling en high efficiëncy
koolstoffilter,Comfortstoelen in stof RENZE Mistral zwart,Cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer,Distance alert (waarschuwing dreigende
aanrijding),Draadloze telefoonlader,Drie 3-punts rolgordels achter met spankrachtbegrenzers op de buitenste gordels,Drie hoofdsteunen op de
achterbank,EDGE extended touchscreen met glanzende afwerking en configureerbare i-Toggles,Elektrisch bedienbare achterportierruiten met
kinderbeveiliging,Elektrisch bedienbare voor- en achterportierruiten met sequentiële bediening en beveiliging tegen beknellen,Elektrische parkeerrem,Elektrisch
inklapbare buitenspiegels met instapverlichting,Elektronisch stabiliteits programma (ESP) en elektronische anti-slip regeling (ASR),Extra getinte achterste
zijruiten,Follow Me Home-verlichting,Grille met horizontale structuur in chroom,Hill Start Assist,ISOFIX-verankeringspunten op de buitenste zitplaatsen
achter,Kaartleeslampje voorin,Keyless start (starten met startknop),Koplampen "ECO LED" met separate dagrijverlichting type "slagtand",Lane Departure
Warning System,Lane Positioning Assist,LED achterlichten met 3 horizontale segmenten,LED Ambient Lighting - sfeerverlichting van dashboard en
deurpanelen voorin met 8 verschillende kleuren,Lederen multifunctioneel stuurwiel,Metaallak Vert Olivine,Middenarmsteun achter met 2 bekerhouders,New
Peugeot i-Cockpit®: configureerbaar digitaal head-up instrumentenpaneel, 10" capacitief touchscreen en compact multifuctioneel stuurwiel,Op Berline: 1/3-2/3

neerklapbare achterbankleuning met skiluik,Op Berline: in twee delen (1/3-2/3) neerklapbare achterbankleuning,Op HYbrid 180: Frameless binnenspiegel
(automatisch dimmend),Op HYbrid180: Pack Safety Plus,Op HYbrid180: Peugeot Connect SOS,Op SW: FlexFloor verstelbare kofferbakbodem,Op SW: in
40/20/40 deelbare neerklapbare achterbankleuning,Pack City 1,Pack Drive Assist 2.,Pack Safety,Pack Safety Plus,Parkeerhulp achter,Peugeot Connect
maintenance,Peugeot Connect SOS,PEUGEOT i-Connect Advanced Nav,PEUGEOT i-Connect radio,Plafonnières voorin en achterin,Portiergrepen in de kleur
van de carrosserie,Portiervakken voor en achter,Raamlijsten glanzend zwart,Ruitenwissers voor met geïntegreerde sproeiers,Schijfremmen voor en
achter,Sierdelen op het dashboard en de deurpanelen afgewerkt in stof,Spiegelkappen in glanzend zwart,Sportstoelen in stof/kunstleder FALGO Mistral,Stuur
elektrisch bekrachtigd en in hoogte en diepte verstelbaar,Touchscreen met matzwarte afwerking,Uitstroomopeningen van de airconditioning voor de
achterpassagiers,Veiligheidsgordels voorin met gordelspanners en spankrachtbegrenzers,Verkeersbordherkenning,Verstelbare lendesteun op de
bestuurdersstoel,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

