PEUGEOT 308
1.6 120PK | NAVIGATIE | CRUISE CONTROL | PARKEERHU

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 13 850

Auto Palace Meppel
Leonard Springerlaan 33
7941 GX MEPPEL

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

Garantie Leeuwekeur Comfort (6 Maand)

088-0035595

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 101462 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Grijs
Garantie : Leeuwekeur Comfort
Din vermogen : 120 ch
Registratiedatum : 09/2017

Silhouette : Stationwagen
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Diesel
Belasting : 22 %
CO2 : 85 g/km

UITRUSTING
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cruise control
cruise control met instelbare
snelheidsbegrenzer incl. programmeerbare
snelheden
parkeerhulp achter
parkeerhulp vóór

bandenspanningscontrolesysteem
drie 3-punts rolgordels achter met
spankrachtbegrenzers op de zijgordels
esp (elektronisch stabiliteits programma) incl.
asr
reservewiel type 'thuiskomer'
windowairbags voor en achter
zijairbags voor

EXTERIEUR

ANDERE

COMFORT

aluminium dakrails
automatische vergrendeling van de portieren
en achterklep boven 10 km/h
elektrisch inklapbare buitenspiegels
lichtmetalen velgen 16'' 'quartz'
zwarte grille met chroomrand

12v aansluiting vóór
aluminium rails in de bagageruimte
automatische ontgrendeling van de portieren in
geval van een aanrijding
automatische ruitenwissers voor d.m.v.
regensensor
automatisch inschakelend dimlicht
INTERIEUR
b-stijl zwart glanzende afwerking
bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun
automatisch dimmende binnenspiegel
centrale deurvergrendeling met
bekerhouders in middenconsole
afstandsbediening
buitentemperatuurmeter
chroomaccenten bij de dagrijverlichting
drie hoofdsteunen op de achterbank
climate control links-rechts gescheiden
in hoogte verstelbare voorstoelen
regelbaar met actief koolstoffilter en bediening
in twee delen (1/3-2/3) neerklapbare
via het touchscreen
achterbank
elektrisch bedienbare voor- en
isofix bevestigingspunten op de twee buitenste achterportierruiten. met sequentiële bediening,
zitplaatsen van de achterbank
beveiliging tegen beknellen en op afstand te
sluiten
kaartleeslampje voorin
elektronische remkrachtverdeling
middenarmsteun achter met skiluik
extra getinte achterste zijruiten en achterruit
middenarmsteun voor
follow me home verlichting, automatisch
opbergvakken aan de achterzijde van de
voorstoelen
glanzend zwarte afwerking van de
tunnelconsole
pollenfilter
glazen panoramadak met extra getinte
portiervakken achter
achterruit
portiervakken voor, met ruimte voor 1,5 l fles
halogeen koplampen
head-up instrumentenpaneel met 4 zwarte
MULTIMEDIA
wijzerplaten, rode verlichte wijzers, witte
navigatie
achtergrondverlichting met verchroomde rand
peugeot connect nav
in de vloer verzonken rails met 4 verplaatsbare
peugeot connect sos
ankers voor het vastzetten van bagage
touchscreen
lederen handremgreep
matchromen afwerking van de middelste
VEILIGHEID
ventilatieroosters en de portiergrepen
mistlampen vóór inclusief chroomaccenten bij
adaptieve airbags voor (passagiersairbag is
de dagrijverlichting
uitschakelbaar)
multifunctioneel lederen stuur
noodremassistentie
plafonniers voorin en achterin
...

