Peugeot 308 1.2 e-THP Allure / AUTOMAAT /
airco-ecc / cruise / navi / afn-trekhaak
11/2014 - Benzine - Automaat

€ 12.950,Autogegevens
Merk, model:

Peugeot 308

Uitvoering:

1.2 e-THP Allure / AUT...

Kenteken:

7-XVJ-65

Kilometerstand: 113.308 km
Bouwjaar:

11/2014

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.125 kg

Motor:

1.199 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur:

Vernismetaallak gris m...

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 230 Nm
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 53 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,1 s
Topsnelheid: 206 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,3 l/100km (1 op 15,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,1 l/100km (1 op 24,4)
Energielabel: A
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Staat
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Staat interieur: goed
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 117 - 131 per kwartaal
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Standaard: Wettelijke garantie, geldige APK, en RDW-leges.
Overige informatie
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Rianne van der AA
Onze activiteiten : Verkoop van nieuwe en gebruikte personen- en lichte bedrijfsauto's, Leasing,
Financiering, Onderhoud en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfswagens.
Ons bedrijf kenmerkt zich door de laagdrempeligheid, waarbij de klant centraal staat.
Met een auto als deze Peugeot 308 komt u absoluut goed voor de dag. Deze auto komt uit 2014. De
aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een automatische transmissie. In deze Peugeot
profiteert u onder andere ook van: 16 inch lichtmetalen velgen, verstelbare lendensteunen, elektrisch
bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
Het high performance audiosysteem staat garant voor een levendige en krachtige muziekweergave.
Natuurlijk is het systeem ook voorzien van: navigatiesysteem, multifunctioneel sportstuur en
achteruitrijcamera. Electronic climate control verwarmt of koelt het interieur met een druk op de knop. In
deze Peugeot kunt u zich concentreren op het verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten
houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder wordt in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets
aan te doen. Eenmaal op de plaats van bestemming helpen de parkeersensoren achter u om veilig in te
parkeren. Een constante snelheid is goed voor de ontspanning onderweg, en de cruise control zorgt ervoor.
Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.
Zoals u mag verwachten van deze Peugeot 308 is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo rijdt u
zelfs op de steilste wegen soepel weg. Het bandenspanningscontrolesysteem helpt om brandstof te
besparen en om de kans op een klapband te verminderen.
Nieuwsgierig? Bel of mail ons nu voor een proefrit.
Corona UPDATE :
Werkplaats geopend: van 08.00 tot 17.00
Showroom GESLOTEN:
Wilt u een proefrit maken dan kan dat uiteraard, graag willen we dan dat u hiervoor een afspraak maakt.
voor een proefrit aan huis (max. 25 km) belt u ons dan : 0411601488
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wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM
Online kennismaken? Dat kan!
Een van onze medewerkers toont u de auto via facetime of whatsapp video bellen. Ook kunnen wij een film
van de auto sturen via whatsapp.
Alle details worden met elkaar besproken. Heeft u inruil? Dan nemen wij die ook gelijk met u door. Wij
kunnen het voorstel met u telefonisch uitwerken en schriftelijk bevestigen.
Bent u akkoord dan leveren wij de auto een week later bij u thuis af.
Wilt u vooraf proefrijden? Ook geen enkel probleem, neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Wij staan bekend om onze hoge klanttevredenheid, goede service en erg nette prijzen. Wij zijn aangesloten
bij BOVAG, de grootste merkonafhankelijke club voor universele garagebedrijven in Nederland, door de
hoge eisen die BOVAG stelt bent u ervan verzekerd dat u door ons goed geholpen en uw auto wordt
geserviced door goed opgeleide monteurs, ondersteund door de modernste gereedschappen en elektronica
diagnoseapparatuur. Daardoor zijn wij thuis in alle automerken en zo ook alle hybride-en elektrische auto's
als ook alle brandstof varianten.
Let op!: Onze advertenties worden met veel zorg samen gesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er
meer of minder opties aanwezig zijn dan gemeld.
Ons advies: controleer tijdens de proefrit goed of alle opties aanwezig zijn.
U kunt geen rechten ontlenen aan onze advertenties.

Aanbieder
Autoservice Van de Zande B.V.
Broxven 6
5296 NV Esch
Tel: 0411 601 488
E-mail: info@autoservicevandezande.nl
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