Peugeot 308 1.6 THP Sportium NAP/Clima
Contr./Cruise Contr./LMV
10/2011 - Benzine - Handgeschakeld

€ 6.950,Autogegevens
Merk, model:

Peugeot 308

Uitvoering:

1.6 THP Sportium NAP/C...

Kenteken:

HZ-794-J

Kilometerstand: 94.308 km
Bouwjaar:

10/2011

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.290 kg

Motor:

1.598 cc, 156 pk (115 kW)

Kleur:

Bordeaux(rood)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Parkeersensor, Traction control

Bijzonderheden
Technische informatie
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 9,0 l/100km (1 op 11,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,9 l/100km (1 op 20,4)
Energielabel: B
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 163 - 183 per kwartaal
Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (zonder meerprijs): Optioneel: 6 maanden BOVAG garantie: Bij keuze pakket extra
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zekerheid van 995,Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
* Al onze occasions kunt u veilig buiten komen bekijken! Onze verkooplocatie en werkplaats zijn dus
gewoon open en te bezoeken.
Waarom deze 308?
Het betreft hier een keurig onderhouden 308 met keurige kilometerstand en NAP, die wij rechtstreeks van
de tweede eigenaresse mochten inkopen. Het interieur heeft geen sporen van kinderen, honden. Haar
carrosserie verkeert in nieuwstaat. Het is mogelijk om zo'n 308 te vinden voor minder geld, maar dan is het
niet met deze kilometerstand of met de kwaliteit en extra's die deze wagen biedt. Of wellicht betreft het
dan een 308 zonder NAP. Deze 308 heeft een mooie bordeaux metallic carrosseriekleur en precies de juiste
extra's, zoals airco met climate controle, elektrisch bedienbare ramen en spiegels, lichtmetalen velgen,
radio/CD speler, etc., etc..
Stijlvolle vormen en een verzorgd interieur maken u meteen duidelijk dat u hier met een Franse auto te
maken hebt. Deze Peugeot 308 uit 2011 heeft 94.308 kilometer op de teller. Bij de uitrusting van deze
Peugeot horen onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en armsteun voorin.
De electronic climate control zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. 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. Met ingeschakelde cruise control zit
u ontspannen achter het stuur. Deze auto is voorzien van lederen stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. Met een koel hoofd en de juiste
muziek uit de installatie is volledige concentratie op het verkeer een peulenschil.
En ow... de auto is voorzien van een duurzame distributieketting!
Hartelijk welkom bij BOVAG klasse 1 Autobedrijf T&O auto s. De kwaliteit occasiondealer voor het Gooi en
omstreken. Wij zijn een familiebedrijf dat al 4 generaties werkzaam is in de automobielbranche. Onze
occasions worden na een vakkundige inspectie selectief ingekocht. Wat kan je nu eigenlijk van ons
verwachten? Veel enthousiasme voor alle merken. Daarnaast staat ons team garant voor professionaliteit,
deskundigheid en kwaliteit. Kortom: voor service & advies op topniveau. Je mag dus heel wat van ons
verwachten. Eén ding willen wij hier graag vast benadrukken: in ons bedrijf staan niet de auto s en de
techniek voorop, maar de mensen. Ons bedrijf draait dus om jou & je mobiliteit. Meer weten over wat wij
voor u kunnen betekenen? Bekijk onze site www.degarage.net of kom langs.
Deze 308 bieden wij hier aan voor een meeneemprijs. Wil je graag gebruik maken van onze extra service
en garantie, dan ben je welkom op onze website: www.degarage.net Hier vindt je een uitgebreide
fotoreportage & meer informatie over ons & de extra service voor deze keurige 308. Full service of zo mee,
de keuze is aan jou. Is je nieuwsgierigheid gewekt? Bel ons dan snel om deze auto te komen bekijken.
De foto's van het keurige interieur volgen binnenkort, of je komt langs om het interieur met eigen ogen te
bekijken. De 308 en de koffie staan voor je klaar.

Aanbieder
T&O; Auto's
Middenweg 141a
1394 AH Nederhorst den Berg
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Tel: 0294 254 002
E-mail: info@degarage.net
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