PEUGEOT 308
1.2 PURETECH 110PK ACTIVE **NAVIGATIE**

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 17 225

DAVO Delft
Energieweg 5
2627 AP DELFT

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

Garantie Leeuwekeur Plus (12 Maand)

070-8502800

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 56835 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Blauw
Garantie : Leeuwekeur Plus
Din vermogen : 110 ch
Registratiedatum : 03/2018

Silhouette : Stationwagen
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 99 g/km

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

UITRUSTING

COMFORT

ANDERE

cruise control met instelbare
snelheidsbegrenzer
hill start assist
parkeerhulp achter

12v aansluiting voorin
automatisch ontgrendeling van de portieren in
geval van een aanrijding
bekerhouder in de middenconsole
centrale vergrendeling
climate control links-rechts gescheiden
regelbaar met actief koolstoffilter en bediening
via het touchscreen
elektrisch bedienbare achterportierruiten met
kinderbeveiliging
elektrisch bedienbare achterportierruiten met
sequentiële bediening en beveiliging tegen
beknellen
elektrisch bedienbare voorportierruiten met
sequentiele bediening en beveiliging tegen
beknellen
glanzend zwarte afwerking van de
tunnelconsole
head-up instrumentenpaneel met 4 zwarte
wijzerplaten, rode verlichte wijzers, witte
achtergrondverlichting met verchroomde rand
isofix-verankeringspunten op de buitenste
zitplaatsen achter
led-dagrijverlichting geïntegreerd in de
koplampen
led achterlichten
lederen handremgreep
lederen pookknop
matchromen afwerking van de middelste
ventilatieroosters en de portiergrepen
multifunctioneel lederen stuurwiel
opschakelindicator
plafonniers voorin en achterin
radio met 6-speakers, mp3 compatibiliteit,
bluetooth connectiviteit (hands-free
telefoonverbinding),usb, met bediening op het
stuur
rijtijdwaarschuwing. pauzeadvies na twee uur
onafgebroken rijden
standaard lakkleur
stuur elektrisch bekrachtigd en in hoogte en
diepte verstelbaar
tweede 12v-aansluiting in de kofferruimte
verlicht en gekoeld dashboardkastje
verstelbare lendesteun op de
bestuurdersstoel
zonnekleppen met verlichte spiegeltjes

EXTERIEUR
16'' lichtmetalen velgen 'quartz'
automatische vergrendeling van de portieren
en achterklep boven 10 km/h
buitenspiegels in kleur van de carrosserie
grille met chroomrand en peugeot-leeuw in de
grille
tankklep werkt op centrale vergrendeling
INTERIEUR
binnenbekleding in stof meco
drie hoofdsteunen op de achterbank
in twee delen (1/3-2/3) neerklapbare
achterbank
kaartleeslampjes voorin
middenarmsteun tussen de voorstoelen met
opbergvak
opbergzakken aan de achterzijde van de
voorstoelen
portiervakken achter
portiervakken voor, met ruimte voor 1,5l fles
MULTIMEDIA
capacitief touchscreen met keuze uit
meerdere achtergrondthema's
peugeot connect sos
VEILIGHEID
abs anti-blokkeersysteem met ebfd
elektronische remkrachtverdeling en eba
noodremassistentie
adaptieve front-airbags (passagiersairbag
uitschakelbaar), zij-airbags voor,
window-airbags voor en achter
bandenspanningscontrolesysteem
drie 3-punts rolgordels achter met
spankrachtbegrenzers op de buitenste gordels
esp elektronisch stabiliteits programma en asr
elektronische anti-slip regeling
plaatsbesparend reservewiel

