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Peugeot 308
SW 1.6 HDi 120 Pk
Bouwjaar:

2015 (30 november 2015)

Massa:

1.275 kg

Max trekgewicht:

1.300 kg

Tellerstand:

104.040 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

HL648J

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

120 PK

€ 10.850,Exterieur
LED dagrijverlichting

Parkeersensor achter

Trekhaak

Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

Lichtmetalen velgen 16 inch

Metaalkleur

Infotainment
Navigatie

Navigatie

Bluetooth systeem

Multimedia systeem

Multimedia systeem

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

USB Aansluiting

Interieur
Climate Controle

Multifunctioneel stuurwiel

Airco

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen achter

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen stuurwiel

Lendesteunen (verstelbaar)

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Derde remlicht

ESP

Hill hold functie

Isoﬁx

Deze keurige en zuinige Peugeot 308 is nieuw geleverd door Peugeot Dealer Nefkens in Bunnik. De auto is keurig en volgens schema
onderhouden. De laatste onderhoudsservice is recent uitgevoerd op kilometerstand 103.990 door Autobedrijf Pheifer in Sneek. De APK is geldig
tot en met 05-03-2021. Hiermee bieden wij de auto rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Zijn dynamische uiterlijk maakt al direct
duidelijk wat voor rijervaring u van deze Peugeot 308 SW mag verwachten: pure sportiviteit. Onder de motorkap ligt een zuinige viercilinder
motor. U wordt in deze auto ook getrakteerd op 16 inch lichtmetalen velgen, getint glas, verstelbare lendesteunen, 2-laags metallic lak, elektrisch
bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en armsteun voorin. Het orginele audio
installatiesysteem en het navigatiesysteem bedient u veilig met knoppen op het stuur. Digitale muziek afspelen gaat heel eenvoudig met de
ingebouwde usb-aansluiting. Nooit meer te warm of te koud. De climate control zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. De elektronische
systemen in deze Peugeot helpen u actief om comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de
omstandigheden onderweg in de gaten. En bij het parkeren zijn het de parkeersensoren achter die voorkomen dat u andere voertuigen raakt.
Cruise control houdt automatisch de ingestelde snelheid vast. Het is een ideaal hulpmiddel om lange ritten comfortabeler te maken. En dan is
deze auto ook nog eens voorzien van lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer, isoﬁx-aansluiting en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening. In de Peugeot 308 SW heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Hill hold control voorkomt
dat de auto achteruit rolt op een helling. Het systeem werkt als een automatische handrem die in- en uitschakelt als u dat wenst. Het
bandenspanningscontrolesysteem waakt over de hoeveelheid lucht in de banden. Bij drukverlies in een band krijgt u automatisch een
waarschuwing.

