Peugeot 308 1.6 BlueHDi Blue Lease
02/2017 - Diesel - Handgeschakeld

€ 9.950,Autogegevens
Merk, model:

Peugeot 308

Uitvoering:

1.6 BlueHDi Blue Lease

Kenteken:

NJ-813-R

Kilometerstand: 146.629 km
Bouwjaar:

02/2017

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.160 kg

Motor:

1.560 cc, 120 pk (88 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

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, Navigatiesysteem

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 300 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 53 liter
Acceleratie (0-100): 9,7 s
Topsnelheid: 196 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 3,5 l/100km (1 op 28,6)
Brandstofverbruik op de snelweg: 2,9 l/100km (1 op 34,5)
Energielabel: B
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 305 - 323 per kwartaal

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Gert Brandsen | Tel: 0318 571 167 | info@gertbrandsen.nl

Niet voor niets is de hatchback de meest populaire carrosserievorm in West Europa. Deze Peugeot 308
bijvoorbeeld, is tegelijk ruim, praktisch en economisch. Hij is van het bouwjaar 2017 en heeft een
tellerstand van 146629 kilometer. Als u een laag brandstofverbruik en goede prestaties belangrijk vindt,
dan bent u uitstekend bediend met de viercilinder motor. Natuurlijk behoren elektrisch bediende ramen,
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en led-dagrijverlichting ook tot de uitrusting van deze
complete auto.
U kunt het audio-installatiesysteem en het full map navigatiesysteem bedienen met de knoppen op het
stuur. Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de autoradio? Met connected drive services heeft u
altijd uw favoriete muziek bij de hand. Het maakt niet uit hoe warm het buiten is, want met de
airconditioning bepaalt u zelf de binnentemperatuur. Met deze auto bent u ontspannen onderweg dankzij
de cruise control. Ook is de Peugeot uitgerust met: lederen stuur en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.
Deze Peugeot biedt u niet alleen comfort en rijplezier, maar ook veiligheid. Actieve veiligheidssystemen
houden voor u de weg in de gaten en reageren op onvoorziene situaties voordat u dat kunt. 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. Met het bandenspanningscontrolesysteem weet u altijd
zeker dat de banden op de juiste spanning staan.
Laat het ons meteen weten als u interesse heeft in deze auto, dan kunnen we een afspraak maken om u de
auto te demonstreren.
= Bedrijfsinformatie =
Wij bieden naast hoogwaardige service vooral betrouwbaarheid, zekerheid en transparantie. Dat is 'leven
zonder autozorgen'. Ons bedrijf is ook aangesloten bij de BOVAG. Naast het Autobedrijf biedt Gert
Brandsen ook de services Autolease en Autoverhuur aan. Voor ons staat persoonlijke service en
gastvrijheid voorop. Wanneer u een auto wilt aanschaffen, advies wilt over occasions of een nieuw
leasecontract wilt ondertekenen, wij staan voor u klaar. Gert Brandsen adviseert u graag over de auto die
bij u past!
Kijk voor meer informatie op onze website: www.gertbrandsen.nl

Aanbieder
Autobedrijf Gert Brandsen
Seringstraat 13
6744 WZ Ederveen
Tel: 0318 571 167
E-mail: info@gertbrandsen.nl
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