PEUGEOT 508
2.0 BLUEHDI 180PK AUTOMAAT GT|LEER|CAMERA|COMPLEET

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 39 850

Auto Palace Kampen
Kleiland 2
8271 RV IJSSELMUIDEN

* 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) 0035 525

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 13245 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Blauw
Garantie : Leeuwekeur Plus XL
Din vermogen : 177 ch
Registratiedatum : 09/2018

Silhouette : Hatchback
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Diesel
Belasting : 22 %
CO2 : 124 g/km
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UITRUSTING

COMFORT
achteruitrijcamera
achteruitrijcamera 180° visiopark 1
actieve parkeerhulp
adaptieve cruise control met stop & go-functie
airco
automatische elektrische parkeerrem en hill
start assist
automatische airconditioning met gescheiden
regeling en ventilatieroosters voor de
achterpassagiers
cruise control
cruise control met adviessnelheidsfunctie
climate control
keyless entry
keyless entry and start
parkeersensoren voor & achter
parkeerhulp vóór
parkeersensoren achter
parkeerhulp achter d.m.v. sensoren met
akoestisch signaal
parkeerhulp vóór
parkeercamera achter
quadrizone climate control

slotbouten voor de wielen
ruitenwissers voor met magic wash-sproeiers
(op de ruitenwisserarmen)
INTERIEUR

achterbank met neerklapbare rugleuning 2/3
1/3
antidiefstal alarm (inbraakbeveiliging,
interieurbeveiliging en beveiliging tegen
wegslepen), diefstalbeveiliging op de sloten en
supervergrendeling
automatisch dimmende binnenspiegel
beide voorstoelen in hoogte verstelbaar
bekerhouders voorin met blauwe
led-omranding
binnenspiegel met
antiverblindingsstand/automatisch dimmend
bekleding deels leder nappa, deels alcantara
frameless binnenspiegel
fluweelachtige binnenbekleding van de
portiervakken voor
handmatig verstelbare voorstoelen met
elektrische verstelling van de zittinghoek en de
lendensteun (in 4 richtingen), handmatige
verstelling van de zittinglengte
interieurafwerking grey oak
led verlichting onder de middenarmsteun voor
middenarmsteun
EXTERIEUR
middenarmsteun op de achterbank met skiluik
18'' sperone twotone lichtmetalen velgen
met geperforeerd nerfleder bekleed stuurwiel
automatisch dimmende buitenspiegels inclusief met chroominleg en gt-badge
kantelfunctie bij inschakelen van de
regensensor
achteruitversnelling
plafonnier voorin met 3 spots en led
buitenspiegels met dodehoekbewaking
ambianceverlichting met tiptoetsen
elek.inklapbare buitenspiegels
sportstoelen
elektrisch verstelbare en inklapbare en
zelfdimmende frameless-binnenspiegel
verwarmde buitenspiegels met
stoelverwarming voor de voorstoelen
led-instapverlichting
zwarte hemelbekleding
elektrische achterklep
grille met verchroomd blokmotief en
MULTIMEDIA
verchroomde omlijsting
geblindeerde ruiten achter
glanzend zwart achterbumperpaneel
lichtmetalen velgen
led dagrijverlichting en richtingaanwijzers
doorlopend in de voorbumper
sport exterieur

aux aansluiting
bluetooth carkit
dab+ digitale radio
module met 2 usb-oplaadaansluitingen voor de
achterpassagiers
navigatie
mirrorlink, wifi, dab+ digitale radio
peugeot connect 3d nav
...

