Peugeot 508 SW 1.6 180 pk Automaat GT-Line

nu € 42.995

was € 50.026

Overzicht
Kenteken

20810

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

N/A

Kleur

Grey

Motorinhoud

1.598 cc

Kleur interieur

Zwart

Brandstofverbruik

5,4 l/100km

Beschrijving
Profiteer van 9 t/m 13 april van de NEFKENS PAASD€AL! De
1e maand gratis private lease of € 250,- tanktegoed bij
particulier aanschaf van deze Peugeot.
Bij Nefkens staan wij graag voor u klaar, zij het bij ons in de
showroom of op afstand. Wij bieden u nu de gelegenheid om
met ons te videobellen zodat wij u op afstand alle details van
deze Peugeot laten zien.
Op 2e paasdag zijn onze showrooms gesloten, wij zijn wel
ONLINE geopend van 10u-17u. Interesse om deze Peugeot?
Vraag via deze site uw videogesprek, offerte,
showroombezoek of proefrit aan en Nefkens neemt contact
met u op!
Dit betreft een NIEUWE Peugeot 508 SW.
NU uit voorraad leverbaar, dit betekent extra voordeel en snel
rijden!
De prijs is rijklaar inclusief 24 maanden fabrieksgarantie na
datum deel 1, 36 maanden Peugeot Assistance,
tenaamstellingskosten en verwijderingsbijdrage.

Daarnaast kunt u kiezen voor het afleverpakket:
* Het Basispakket kost 195 euro en hiervoor krijgt u een volle
tank brandstof, safetypakket, mattenset en reserve lampen.
* Het Basispluspakket kost 395 euro en dit houdt alle
bovengenoemde zaken in en daarnaast wordt uw auto
gepoetst met een Waxoyl lakverzegeling dat de auto 3 jaar
lang van een beschermende laag voorziet.
Dit betekent dat u met deze nieuwe auto binnen twee weken
kunt rijden!
Vraag naar de beschikbaarheid en wilt u een proefrit maken
dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer: 050-5445500.
Graag verwelkomen wij u.
Met vriendelijke groet,
Verkoopteam Nefkens Roden.

Gevestigd teNefkens Peugeot Roden

Nefkens Leeuw B.V.
Siliciumweg 36, 3812 SX Amersfoort, Nederlands

Openingsuren werkplaats
Maandag

09:00 - 18:00 Dinsdag

09:00 - 18:00

Woensdag

09:00 - 18:00 Donderdag

09:00 - 18:00

Vrijdag

09:00 - 18:00 Zaterdag

09:00 - 17:00

Zondag

Gesloten

Call: 050 200 4275
Every effort has been made to ensure the accuracy of the information above, however, errors may occur. Do not rely entirely on
this information but check with your centre about items which may affect your decision to purchase.

