PEUGEOT 508
2.0 BlueHDi 180pk Blue Lease Premium EAT6

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

36 950 €*

Autobedrijf Bastians BoZ B.V.
Wouwsestraatweg 153
4622 AE BERGEN OP ZOOM

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

Garantie Leeuwekeur Plus (12 Maand)

(0164) 21 12 01

GEDETAILLEERDE KENMERKEN

Kilometerstand : 2 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Grijs
Garantie : Leeuwekeur Plus
Din vermogen : 181 ch
Registratiedatum : 03/2017

Brandstof : Diesel
Belasting : -
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UITRUSTING

COMFORT

VEILIGHEID

cruise control met instelbare
snelheidsbegrenzer
elektrische stuurbekrachtiging,
snelheidsafhankelijk
hill start assist
keyless entry & start
keyless entry and start
parkeerhulp achter
quadrizone climate control, gescheiden
regelbaar 4 posities

abs
adaptieve airbags bestuurder en passagier
(passagiersairbag is uitschakelbaar)
bandenreparatieset
elektrisch bedienbaar kinderslot op
achterportieren
esp (elektronisch stabiliteits programma) incl.
asr
windowairbags voor en achter
ANDERE

EXTERIEUR

12v-aansluiting in de kofferruimte
17'' lichtmetalen velgen 'style 05'
afwerking middenconsole glanzend zwart
automatische vergrendeling van de portieren
apple car play / mirrorlink
en achterklep boven 10 km/h
automatisch inschakelend dimlicht
chromen rand rondom de zijramen
bestuurdersstoel met elektrisch verstelbare
elektrisch bedienbare ramen voor en achter lendesteun
met sequentiële bediening en inklembeveiliging brandstofklepje te openen vanaf
elektrisch verstelbare en verwarmbare
bestuurdersplaats
buitenspiegels
centrale deurvergrendeling met 1
elektrisch inklapbare buitenspiegels met
afstandsbediening en van binnenuit bedienbaar
instapverlichting
drie 12v aansluitingen
elk. inklapbare buitenspiegels
dieselpartikelfilter
stootstrips en deurgrepen; carrosseriekleur
elektrische parkeerrem
elektronische remkrachtverdeling
INTERIEUR
full led-koplampen
1/3-2/3 deelbaar neerklapbare achterbank
glanzend zwarte b-stijl
automatisch dimmende binnenspiegel
head-up display
isofix bevestigingspunten op de twee
gekoeld dashboardkastje
buitenste zitplaatsen van de achterbank
geluidsisolerende voorruit
mattenset (voor en achter)
in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
middenarmsteun achter met 2 bekerhouders
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
regensensor
head-up display
isofix
MULTIMEDIA
in hoogte verstelbare passagiersstoel
aux-/usb aansluiting
instrumentenpaneel met 5 klokken en
boordcomputer
multifunctioneel kleurendisplay
dab+ digitale radio
kofferdeksel via de afstandsbediening te
peugeot connect sos
ontgrendelen
peugeot connect nav incl. peugeot connect
led-dagrijverlichting
sos
...
peugeot connect nav
peugeot connect bluetooth
usb- en aux aansluiting voor o.a. i-pod

