Peugeot Boxer 330 2.2 BlueHDi 140 L1H1
Premium

nu € 20.589 BTW
AFTREKBAAR
Overzicht
Kenteken

VFL61Z

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Diesel

Belastingschaal

N/A

Kleur

Grey

Motorinhoud

2.179 cc

Kleur interieur

Antraciet

Brandstofverbruik

6,1 l/100km

Beschrijving
De Peugeot bedrijfswagens hebben niet alleen een mooi en
functioneel design te bieden, maar zijn zakelijk gezien ook een
slimme investering. Daarnaast staan ze bekend om maximale
betrouwbaarheid, praktisch gebruiksgemak, lage verbruik,
scherpe aanschafprijs, hoge restwaarde en sterke TCOcijfers.
Maakt u gebruik van Financial Lease met of zonder
aanbetaling? Dan bieden we u ook het super scherpe financial
lease-tarief van 0% over 36 maanden. Dat betekent dat u
helemaal geen rente betaalt!
Om uw zaak in beweging te houden zijn er de Nefkens
Peugeot Professional Centers. Met handige producten &
services waar u als ondernemer echt iets aan heeft.
Dit betreft een nieuwe Peugeot Boxer uit de voorraad van
Nefkens Utrecht. Deze is nu snel én met voordeel leverbaar!
Getoonde prijs geldt bij zakelijke aanschaf en is volledig

rijklaar, exclusief BTW en BPM en inclusief 24 maanden
fabrieksgarantie. Indien u als particulier deze bedrijfswagen
aanschaft wordt er 21% BTW en BPM verrekend. Tegen
meerprijs leveren wij deze auto met een afleverpakket van €
161,- excl. BTW. De auto heeft dan ook een volle tank
brandstof, mattenset, veiligheidsset, life-hammer en
lampenset.
Wilt u liever niet in een keer een grote investering doen?
Vraag onze verkoopadviseur dan naar een passend financial
lease voorstel. Wij heten u van harte welkom in onze
showroom, te bereiken op het volgende telefoonnummer:
030-2414243

Gevestigd teNefkens Peugeot Utrecht

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

Openingsuren werkplaats
Maandag

08:30 - 18:00 Dinsdag

08:30 - 18:00

Woensdag

08:30 - 18:00 Donderdag

08:30 - 18:00

Vrijdag

08:30 - 18:00 Zaterdag

09:00 - 17:00

Zondag

Gesloten

Call: 030 200 3179
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.

