PEUGEOT 308
Allure 1.2 PureTech 130-PK 5-DRS EAT6 AUTOMAAT ((A

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 16 450

Auto Versteeg Buurman Wageningen B.V.
Ritzema Bosweg 58
6703 GZ WAGENINGEN

* Excl. kosten van inschrijving en brandstof. vermelding verplicht vanaf 1.1.79 conform decreet
78993 van 4.10.78

Garantie Leeuwekeur Comfort (6 Maand)

(0317) 41 90 33

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 103948 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Grijs
Garantie : Leeuwekeur Comfort
Din vermogen : 131 ch
Registratiedatum : 04/2016

Silhouette : Hatchback
Brandstof : Benzine
Belasting : 21 %
CO2 : 106 g/km

UITRUSTING

touchscreen
COMFORT
airconditioning
cruise control met instelbare
snelheidsbegrenzer incl. programmeerbare
snelheden
hill start assist
parkeerhulp achter
parkeerhulp vóór i.c.m. mistlampen voor
EXTERIEUR
afwijkende voorbumper
aluminium dakrails
automatische vergrendeling van de portieren
en achterklep boven 10 km/h
chroomlijsten in de grille
getint glas
zwarte grille met chroomrand

VEILIGHEID
adaptieve airbags voor (passagiersairbag is
uitschakelbaar)
bandenreparatieset
bandenspanningscontrolesysteem
drie 3-punts rolgordels achter met
spankrachtbegrenzers op de zijgordels
esp (elektronisch stabiliteits programma) incl.
asr
zijairbags voor
windowairbags voor en achter
ANDERE

12v aansluiting vóór
aluminium rails in de bagageruimte
automatische hoogteverstelling van de
koplampen
INTERIEUR
automatische ontgrendeling van de portieren in
geval van een aanrijding
6 speakers
automatische ruitenwissers voor d.m.v.
automatisch dimmende binnenspiegel
regensensor
bekerhouders in middenconsole
automatisch inschakelend dimlicht
buitentemperatuurmeter
b-stijl zwart glanzende afwerking
drie hoofdsteunen op de achterbank
bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun
isofix bevestigingspunten op de twee buitenste chroomaccenten bij de dagrijverlichting
zitplaatsen van de achterbank
centrale deurvergrendeling met
kaartleeslampje voorin
afstandsbediening
in hoogte verstelbare voorstoelen
chroomomlijsting van de zijruiten
in twee delen (1/3-2/3) neerklapbare
climate control links-rechts gescheiden
achterbank
regelbaar met actief koolstoffilter en bediening
middenarmsteun voor
via het touchscreen
middenarmsteun achter met skiluik
elektrisch inklapbare spiegels met
instapverlichting
opbergvakken aan de achterzijde van de
voorstoelen
elektrisch bedienbare voor- en
achterportierruiten.
met sequentiële bediening,
pollenfilter
beveiliging tegen beknellen en op afstand te
portiervakken voor, met ruimte voor 1,5 l fles
sluiten
portiervakken achter
elektronische remkrachtverdeling
sportstoelen vóór
elektronisch bedienbare handrem
full led koplampen met geïntegreerde
MULTIMEDIA
dagrijverlichting
peugeot connect sound: radio cd-speler met
follow me home verlichting, automatisch
wit display, usb-aansluiting en bluetooth
head-up instrumentenpaneel met 4 zwarte
peugeot connect nav
wijzerplaten, rode verlichte wijzers met
chroomafwerking, witte achtergrondverlichting
met verchroomde rand
glanzend zwarte afwerking van de
tunnelconsole
glazen panoramadak en extra getinte
achterruit en zijruiten
lederen versnellingspookknop
...
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