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Peugeot 308
SW 1.6 HDi 120 Pk Executive
Bouwjaar:

2015 (30 december 2015)

Massa:

1.275 kg

Max trekgewicht:

1.300 kg

Tellerstand:

144.148 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

HP-250-Z

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

120 PK

€ 10.450,Exterieur
Panoramadak

Privacyglass

Trekhaak

Trekhaak

Achterspoiler

Afneembare trekhaak

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 16 inch

Metaalkleur

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Infotainment
Achteruitrijcamera

Achteruitrijcamera

Navigatie

Navigatie

Bluetooth carkit

Multimedia systeem

Multimedia systeem

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

USB Aansluiting

Interieur
Climate Controle

Airco

Armsteun achter

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen achter

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen stuurwiel

Lendesteunen (verstelbaar)

Multifunctioneel stuurwiel

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Derde remlicht

ESP

Hill hold functie

Isoﬁx

Deze complete en ruime Peugeot 308 SW is afkomstig van de 1e eigenaar en is nieuw geleverd door Peugeot Dealer Automotions in Breda. De
auto is keurig en volgens schema onderhouden. De laatste onderhoudsservice is recent uitgevoerd op kilometerstand 144.099 door Autobedrijf
Pheifer in Sneek. De APK is geldig tot en met 04-02-2021. Hiermee bieden wij de auto rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie.
Stijlvolle vormen en een verzorgd interieur maken u meteen duidelijk dat u hier met een Franse auto te maken hebt. Met deze motor haalt u veel
kilometers uit een tank brandstof. Tot de uitrusting van deze Peugeot behoren ook 16 inch lichtmetalen velgen, donker getint glas achter,
verstelbare lendesteunen, 2-laags metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en armsteun
voorin. Deze Peugeot is voorzien van knoppen op het stuur om het navigatiesysteem en het orginele audio installatiesysteem te bedienen. Uw
eigen muziek afspelen via de autoradio gaat heel gemakkelijk met de usb-aansluiting. Dankzij climate control is het interieur behaaglijk warm of
verfrissend koel. Comfortabel en veilig achteruitrijden gaat gemakkelijker dan ooit met behulp van de achteruitrijcamera. Het drukke verkeer eist
onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Peugeot is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een
automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op
dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de
ruitenwissers ook in een snellere stand. Met ingeschakelde cruise control zit u ontspannen achter het stuur. Als u regelmatig met een aanhanger
of een ﬁetsendrager op pad bent, is de afneembare trekhaak een praktische extra. Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse
veiligheidssystemen. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel weg.
Zodra een van de banden spanning verliest, geeft het bandenspanningscontrolesysteem een waarschuwingssignaal.

