DS Ds 3 1.2 PureTech So Chic AUTOMAAT!!

nu € 11.900

was € 13.450

Overzicht
Kenteken

NG634D

Datum deel 1

07-12-2015

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

N/A

Kleur

Grey

Motorinhoud

1.199 cc

Kleur interieur

Donker grijs

Brandstofverbruik

4,2 l/100km

Beschrijving
Wij bieden deze auto aan met het "Nefkens Deal Autosfeer"
pakket voor een meerprijs van €895,- waar u voor krijgt:
1: Bovag Garantie 6 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 minder dan
10.000km van de onderhoudsinterval zit
5: Exterieur gepoetst en interieur grondig gereinigd
6: Waxoyl pantser lakbehandeling
7: Brandstof: tank altijd halfvol
8: Safetypakket: hesjes, gevarendriehoek, verbanddoos

* Mits in onderhoud bij Nefkens Peugeot, van toepassing op
de gekochte auto. U kunt deze pechhulp nog uitbreiden.
Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden of kijk op
www.peugeot.nl/services/peugeot-assistance-pechhulp/
** Wij zijn ervan overtuigd dat u volledig tevreden zult zijn met
uw nieuwe auto. In het uitzonderlijke geval dat er zich binnen
14 dagen of maximaal 1.000km toch iets mocht voordoen dat
wij technisch niet kunnen oplossen, kunt u de auto omruilen
voor een andere beschikbare auto.
Op al onze occasions is de standaard Bovag garantie van
toepassing, mits de aanschafprijs boven de €4.500,-

Gevestigd teNefkens Peugeot Stadskanaal

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

Openingsuren werkplaats
Maandag

11:00 - 16:00 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: 0599 725 190
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.

