Peugeot 308 1.2 130pk GT-Line | Navigatie |
Panoramadak | Full Led | Donker getint glas | 17"
lm velgen |

nu € 21.449

was € 22.949

Overzicht
Kenteken

SP531N

Datum deel 1

31-01-2018

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

N/A

Kleur

White

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

Zwart

Brandstofverbruik

4,6 l/100km

Beschrijving
BETREFT EEN RIJDENDE DEMONSTRATIE AUTO, VRAAG
NAAR DE ACTUELE KILOMETERSTAND EN
BESCHIKBAARHEID.
Nefkens Brabant kan u in deze bijzondere periode, waarin we
allemaal zorgvuldig moeten zijn met de sociale contacten,
indien gewenst, u volledig online van dienst zijn.
Binnen de showrooms heeft Nefkens al geruime tijd de door
het RIVM gestelde maatregelen geïmplementeerd. Meer
informatie hierover treft u op de website:
https://www.nefkens.nl/nieuws/dienstverlening-tijdens-corona/
Eerst online contact met Nefkens Brabant:
Vraag via deze website om met Nefkens in contact te komen.
Bij dit eerste contact kunnen telefonisch of per mail de eerste
details doorgenomen worden.
Bij dit contact kan er een online videogesprek gepland worden

waarbij de verkoopadviseur u volledig de auto van uw
interesse kan demonstreren.
Ook kunt u op deze manier inruil details en een
aankoopvoorstel met de verkoopadviseur doornemen.
Na een overeenkomst kan Nefkens in overleg de auto bij u
thuis komen leveren.
Als u zich, net als de Nefkens medewerker, kunt houden aan
de RIVM maatregelen bent u ook van harte welkom in de
showroom, waarbij dan ook een proefrit mogelijk is.
Nefkens is klaar voor de komende tijd, wij komen graag met u
in gesprek wat Nefkens voor uw mobiliteitsvraag kan
betekenen.
Wij bieden deze auto aan met het "Nefkens Deal Leeuwekeur
Plus" pakket voor een meerprijs van €895,- waar u voor krijgt:
1: Bovag Garantie 12 maanden, uitgebreid met a-b-c-d-e;
a: 10.000km onderhoudsvrij op remmen, banden en
onderhoudsbeurt (maximaal 12 maanden)
b: 20.000km onderhoudsvrij op distributieriem (maximaal 12
maanden)
c: Levenslang gratis pechhulp in Nederland (1e jaar dekking
NL-Plus)*
d: Gratis vervangend vervoer bij garantiereparaties >24 uur
e: Omruilgarantie**
2: APK minimaal 12 maanden geldig
3: Kwaliteitscontrole op meer dan 100 punten
4: Onderhoudsbeurt uitgevoerd wanneer de auto mind

Gevestigd teNefkens Peugeot Den Bosch

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

Openingsuren werkplaats
Maandag

08:00 - 18:00 Dinsdag

08:00 - 18:00

Woensdag

08:00 - 18:00 Donderdag

08:00 - 18:00

Vrijdag

08:00 - 18:00 Zaterdag

10:00 - 17:00

Zondag

Gesloten

Call: 073 200 4328
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.

