PEUGEOT 308 SW
ALLURE 1.2 130PK S&S EAT6 | FULL OPTION | DENON |

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 22 790

Van Mossel Peugeot Amsterdam Zuidoost
Klokkenbergweg 29
1101 AK AMSTERDAM ZUIDOOST

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

Garantie Leeuwekeur Plus XL (24 Maand)

088-0014500

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 28362 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Zwart
Garantie : Leeuwekeur Plus XL
Din vermogen : 131 ch
Registratiedatum : 03/2018

Silhouette : Stationwagen
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 112 g/km
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UITRUSTING

COMFORT
achteruitrijcamera
airco
climate control
cruise control
cruise control met instelbare
snelheidsbegrenzer
hill start assist
keyless entry
keyless entry and start
parkeercamera achter
parkeerhulp achter
parkeerhulp vóór
parkeersensoren achter
parkeersensoren voor & achter

middenarmsteun tussen de voorstoelen met
opbergvak
opbergzakken aan de achterzijde van de
voorstoelen
portiervakken achter
portiervakken voor, met ruimte voor 1,5l fles
regensensor
sportstoelen
stoelen type allure en middenarmsteun achter
met skiluik
MULTIMEDIA

aux (jack) aansluiting
bluetooth
capacitief touchscreen met keuze uit
meerdere achtergrondthema's
navigatie
peugeot connect 3d nav
EXTERIEUR
peugeot connect 3d nav incl. dab+ digitale
18'' lichtmetalen velgen 'Saphir Black' icm
radio-ontvangst
UN01
peugeot connect nav, dab+, mirrorscreen,
automatisch dimmende buitenspiegels
app link my peugeot
automatische vergrendeling van de portieren
peugeot connect sos
en achterklep boven 10 km/h
touchscreen
buitenspiegels in kleur van de carrosserie
usb
elektrisch inklapbare buitenspiegels incl
instapverlichting
VEILIGHEID
geblindeerde ruiten achter
abs anti-blokkeersysteem met ebfd
grille met chroomrand en peugeot-leeuw in de elektronische remkrachtverdeling en eba
grille
noodremassistentie
lichtmetalen velgen
adaptieve front-airbags (passagiersairbag
lm velgen 18 inch saphir black
uitschakelbaar), zij-airbags voor,
window-airbags voor en achter
mistlampen in de voorbumper
bandenspanningscontrolesysteem
sport exterieur
drie 3-punts rolgordels achter met
tankklep werkt op centrale vergrendeling
spankrachtbegrenzers op de buitenste gordels
esp elektronisch stabiliteits programma en asr
INTERIEUR
elektronische anti-slip regeling
binnenbekleding stof/kunstleder oxford
drie hoofdsteunen op de achterbank
ANDERE
in twee delen (1/3-2/3) neerklapbare
12v aansluiting voorin
achterbank
active lane departure warning
kaartleeslampjes voorin
apple carplay
middenarmsteun
armsteun
automatische verlichting
automatisch ontgrendeling van de portieren in
geval van een aanrijding
bekerhouder in de middenconsole
...

