PEUGEOT 308 SW
1.2 PURETECH 130PK STYLE **PANORAMADAK**

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 15 525

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 Comfort (6 Maand)

070 8502800

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 40498 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Grijs
Garantie : Leeuwekeur Comfort
Din vermogen : 131 ch
Registratiedatum : 11/2015

Silhouette : Stationwagen
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Benzine
Belasting : 20 %
CO2 : 109 g/km

UITRUSTING

specifieke bekleding 'cran' met premium
stoelen
achteruitrijcamera en intelligente parkeerhulp sportstoelen vóór
airco
MULTIMEDIA
climate control
aux & usb ingang
cruise control
bluetooth aansluiting
cruise control met instelbare
snelheidsbegrenzer incl. programmeerbare
cd-speler met dab+ digitale radio-ontvangst
snelheden
navigatie
hill start assist
peugeot connect nav
parkeercamera achter
touchscreen
parkeerhulp achter
VEILIGHEID
EXTERIEUR
adaptieve airbags voor (passagiersairbag is
automatische vergrendeling van de portieren uitschakelbaar)
en achterklep boven 10 km/h
bandenspanningscontrolesysteem
getint glas
drie 3-punts rolgordels achter met
led-dagrijverlichting geïntegreerd in
spankrachtbegrenzers op de zijgordels
voorbumper
esp (elektronisch stabiliteits programma) incl.
lichtmetalen velgen
asr
lichtmetalen velgen 16" 'topaze'
reservewiel type 'thuiskomer'
zwarte grille met chroomrand
windowairbags voor en achter
zijairbags voor
INTERIEUR
ANDERE
6 speakers
COMFORT

automatisch dimmende binnenspiegel
bekerhouders in middenconsole
buitentemperatuurmeter
drie hoofdsteunen op de achterbank
in hoogte verstelbare voorstoelen
in twee delen (1/3-2/3) neerklapbare
achterbank
isofix bevestigingspunten op de twee
buitenste zitplaatsen van de achterbank
kaartleeslampje voorin
middenarmsteun
middenarmsteun achter met skiluik
middenarmsteun voor
opbergvakken aan de achterzijde van de
voorstoelen
pollenfilter
portiervakken achter
portiervakken voor, met ruimte voor 1,5 l fles

12v aansluiting vóór
automatische ontgrendeling van de portieren
in geval van een aanrijding
automatische ruitenwissers voor d.m.v.
regensensor
automatisch inschakelend dimlicht
b-stijl zwart glanzende afwerking
badge 'style' op de voorschermen
bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
chroomaccenten bij de dagrijverlichting
chroomomlijsting van de zijruiten
climate control links-rechts gescheiden
regelbaar met actief koolstoffilter en bediening
via het touchscreen
elektrisch bedienbare voor- en
achterportierruiten. met sequentiële bediening,
beveiliging tegen beknellen en op afstand te
sluiten
elektrisch inklapbare spiegels
elektrisch inklapbare spiegels met
instapverlichting
...
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