Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDI Blue Lease Pack
ac 10.950,- 179 p/m Navi | PDC | LED | Leder |
Sto
12/2015 - Diesel - Handgeschakeld

€ 10.950,Autogegevens
Merk, model:

Peugeot 308

Uitvoering:

SW 1.6 BlueHDI Blue Le...

Kenteken:

HR-680-L

Kilometerstand: 102.589 km
Bouwjaar:

12/2015

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.275 kg

Motor:

1.560 cc, 120 pk (88 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 300 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 53 liter
Acceleratie (0-100): 10,1 s
Topsnelheid: 194 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: A
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: v.d. Nieuwenhuijzen Auto's | Tel: 0492 588 988 | info@vdnieuwenhuijzen.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 341 - 361 per kwartaal
Dit is een auto die is ontworpen voor uw comfort. Deze Peugeot 308 SW is van het bouwjaar 2015. Als u
een laag brandstofverbruik en goede prestaties belangrijk vindt, dan bent u uitstekend bediend met de
viercilinder motor. Lederen bekleding is een smaakvolle en comfortverhogende optie. Tijdens de koude
maanden is stoelverwarming een voorziening die u niet wilt missen. Bij de rijke uitrusting horen ook 16
inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, donker getint glas achter, verstelbare lendensteunen,
metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en
led-dagrijverlichting.
U verwacht natuurlijk electronic climate control in deze auto, en die is er dan ook. Het hoort bij een
intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze
Peugeot met een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor. 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.
In de Peugeot 308 SW heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Brake assist is uw redder in
een noodsituatie. Bij een dreigend ongeval zorgt het systeem ervoor dat u sneller stilstaat. Nooit meer
gedoe met de hellingproef. Deze auto heeft hill hold control, een automatische handremfunctie voor steile
wegen. Met het bandenspanningscontrolesysteem weet u altijd zeker dat de banden op de juiste spanning
staan.
Het spreekt vanzelf dat deze auto wordt geleverd met een tellerrapport van Nationale Autopas en met
Bovag Garantie. We laten u graag een proefrit maken, neemt u contact met ons op?
= Bedrijfsinformatie =
ONLINE GEOPEND VAN 9.00 tot 21.00
7 DAGEN PER WEEK
Getoonde prijs is incl. 6 maanden BOVAG garantie. Afleverpakket bedraagt € 595,-. Hiervoor krijgt de auto
een afleverbeurt, professioneel poetsbeurt en nieuwe APK ...
v.d Nieuwenhuijzen Auto's is ruim 25 jaar een begrip in de regio Helmond. Daarnaast is v.d Nieuwenhuijzen
Auto's finalist voor beste onafhankelijk BOVAG autobedrijf van het jaar 2018/2019. Met ruim 300 occasions
op voorraad heeft v.d Nieuwenhuijzen Auto's altijd een passend aanbod. Naast scherpe inruilprijzen bieden
wij ook scherpe tarieven voor financieringen. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden, bezoek onze
showroom of neem contact op met een van de verkoopadviseurs 0492588988 ...
openingstijden zijn:
Maandag t/m Donderdag 09:00 - 18:00 uur
vrijdag 09:00 - 19:00 uur
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Aanbieder
v.d. Nieuwenhuijzen Auto's
Varenschut 21a
5705 DK Helmond
Tel: 0492 588 988
E-mail: info@vdnieuwenhuijzen.nl
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: v.d. Nieuwenhuijzen Auto's | Tel: 0492 588 988 | info@vdnieuwenhuijzen.nl

