Peugeot 308 SW 1.6 VTi XS, Navigatie,Cruise
control,Climate control,Trekhaak,L.M.Velgen
07/2012 - Benzine - Handgeschakeld

€ 6.950,Autogegevens
Merk, model:

Peugeot 308

Uitvoering:

SW 1.6 VTi XS, Navigat...

Kenteken:

97-XLG-2

Kilometerstand: 154.801 km
Bouwjaar:

07/2012

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.295 kg

Motor:

1.598 cc, 120 pk (88 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

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

Bijzonderheden
Zeer nette originele Nederlandse en goede onderhouden Peugeot 308.
Deze auto heeft o.a. Navigatie, Cruise control, Climate control, L.M.Velgen,
Regensensor, Panoramadak, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Isofix,
Electr.ramen rondom, Electr.spiegels, Parkeersensoren, Dimlichten automatisch,
Dakrails Afdekscherm bagageruimte en Private Glass.
In vorm en stijl zijn Franse auto's onovertroffen, bovendien bieden ze uitstekende rijkwaliteiten. De
aandrijving van deze Peugeot wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde
vijfversnellingsbak. Het glazen panorama dak biedt u een breed zicht op de omgeving. Tot de uitrusting van
deze Peugeot behoren ook dakrails, extra getint glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Uw favoriete muziek klinkt uit het audiosysteem terwijl het navigatiesysteem u de juiste route laat volgen.
Tot de standaard uitrusting van deze auto hoort ook climate control. De auto neemt u werk uit handen
doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare verlichting
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nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten. Er is ook cruise control aan boord, om met
een constant tempo ontspannen en zuinig te rijden. De Peugeot is standaard voorzien van: verstelbaar
stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening, buitentemperatuurmeter en bagage afdekhoes.
De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. De nieuwste
veiligheidssystemen komen in deze Peugeot 308 SW samen. In een noodsituatie telt elke meter. Het brake
assist systeem van deze auto zorgt ervoor dat uw remweg korter wordt.
Als u meer wilt weten over deze auto, dan vertellen we u dat graag. Belt of mailt u ons vandaag nog?

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl
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