Peugeot 308 1.5 BlueHDi Allure 131pk Navi
Connected Apps, PDC V+A, Cruise, Climate
Control
07/2019 - Diesel - Handgeschakeld

€ 20.800,Autogegevens
Merk, model:

Peugeot 308

Uitvoering:

1.5 BlueHDi Allure 131...

Kenteken:

G-649-LG

Kilometerstand: 5.669 km
Bouwjaar:

07/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.155 kg

Motor:

1.499 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 300 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 53 liter
Acceleratie (0-100): 9,8 s
Topsnelheid: 204 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 4,1 l/100km (1 op 24,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,3 l/100km (1 op 30,3)
Energielabel: C
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Staat
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Staat interieur: goed
Aantal sleutels: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 301 - 318 per kwartaal
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Basispakket
Overige informatie
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Herbert Afink
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herbert Afink. Tel. 0546-639618 of info@lenferink.nl
Uitdagend, innemend en een tikje exclusief, zo kun je Franse auto's het best omschrijven. Dat geldt al
helemaal voor deze Peugeot 308, met zijn tellerstand van 5669 kilometer en zijn bouwjaar 2019. Met deze
motor haalt u veel kilometers uit een tank brandstof. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer 16
inch lichtmetalen velgen, led-achterlichten, verstelbare lendesteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch
inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting, in delen neerklapbare achterbank en armsteun voorin.
Laat u onderweg niet afleiden, de bediening van het audiosysteem en ook het full map navigatiesysteem
gaat met knoppen op het stuur en met spraak. Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de
autoradio? Met connected drive services heeft u altijd uw favoriete muziek bij de hand. Met automatische
airconditioning hoeft u alleen de gewenste temperatuur in te stellen. Het systeem doet de rest. Het
luxeniveau in deze Peugeot is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren
helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat
automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig
is. De regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken. En dan zijn er ook nog
parkeersensoren achter die u helpen om veilig en schadevrij in te parkeren. Er is ook cruise control aan
boord, om met een constant tempo ontspannen en zuinig te rijden. Met lederen stuur, automatisch
dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze Peugeot helemaal
compleet.
U geniet nog meer van het rijden met uw Peugeot omdat u wordt beschermd door intelligente
veiligheidssystemen. Onderweg zorgt verkeersborddetectie ervoor dat u geen waarschuwingsbord mist. De
brake assist zorgt voor een kortere remweg tijdens een noodstop. Ook is deze auto uitgerust met een
systeem dat u waarschuwt wanneer u achter het stuur in slaap dreigt te vallen.
Is dit de auto die u zoekt? Neem snel contact met ons op, dan kunt u hem binnenkort zelf bekijken.
Kijk voor meer occasions op www.lenferink.nl
Optioneel bieden wij u diverse afleverpakketten.
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Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is Lenferink Auto's BV
niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze
aangeboden informatie. Aan de in dit document verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten
worden ontleend of aanspraken worden gemaakt wanneer deze niet door een tekeningsbevoegde is
ondertekend. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Alle
afbeeldingen zoals deze getoond worden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt
door derden.

Aanbieder
Lenferink Auto's
Plesmanweg 11
7602 PD Almelo
Tel: 0546 639 639
E-mail: info@lenferink.nl
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