PEUGEOT 108

TOP 15 TILBEHØRSLISTE

Sæt kryds ved ønsket tilbehør:

Pris

Mdl.
Finansiering

LYSSTYRING
Permanent lys, baglygter
Fuldaut. lysstyring for/bag

FARTPILOT
999,-

10,-

1.599,-

16,-

449,-

5,-

SIKKERHEDSPAKKE
Indeholder førstehjælpstaske,
advarselstrekant, gule refleksveste, handsker og knæklys

5,-

Måttesæt i filt, for og bag

336,-

3,-

Måttesæt i gummi, for og bag

694,-

7,-

448,-

5,-

1.781,-

18,-

625,-

6,-

4.052,-

41,-

MÅTTESÆT

33,-

Sædevarme i forsæde, 1 stk. 1.799,-

18,-

Monteres ml. forsæder

2.379,-

24,-

2 stk. tagbøjler,
(5-dørs model)

1.630,-

16,-

ALUFÆLGE OG VINTERDÆK

STÆNKLAPPER

Standarddæk mont. på
alufælge og vinterdæk på
standardfælge*

6.595,-

66,-

4.695,-

47,-

558,-

6,-

VINTERHJUL
14” vinterhjul. Originale
stålfælge monteret med
vinterdæk*

VINDAFVISERE

PANELBESKYTTERE
Panelbeskyttere i børstet
alu-look, 2 stk. til fordøre

Sædevarme i forsæder, 2 stk. 3.299,-

TAGBØJLER

BAGAGERUMSBAKKE

Stænklapper, for og bag

39,-

MIDTERARMLÆN
449,-

Bagagerumsbakke m. høj kant

3.999,-

Fartpilot m. fartbegrænser

SÆDEVARME

PEUGEOT P-SKIVE
Aut. P-skive m. Peugeot logo,
hvid eller sort

Mdl.
Finansiering

Pris

Vindafvisere til fordøre

TÅGEFORLYGTER
Eftermonteret tågelygter

Prislisten er gældende med omgående virkning og annullerer alle tidligere udsendte. Alle priser er vejledende inkl. moms og montering (hvor ikke andet er angivet) og kan ændres uden varsel. Der tages
forbehold for priserne, hvis bilen ikke er forberedt for montering af udstyret. *Finansieringsydelserne er betinget af at bilen samtidigt finansieres via Peugeot Finans. De opgivne beløb er den ekstra
udbetaling og månedlige merydelse der skal betales, ved finansiering af udstyret. Ydelsen er baseret på et lån med 20% i udbetaling, en løbetid på 96 måneder og en variabel rente på 3,95%. Finansieringseksempel på køb af bil til 199.990 kr. plus nummerplader og levering til i alt 3.780 kr. Debitorrente 4,02%. ÅOP: 7,37%. Udbetaling 40.754 kr. Løbetid 96 mdr. Samlet kreditbeløb 163.016 kr. Samlede
kreditomkostninger 52.023 kr. Samlet beløb der skal betales tilbage: 215.039 kr. Raternes størrelse 2.237 kr. pr. måned. Kaskoforsikring påkrævet samt betaling via NETS. Der tages forbehold for endelig
kreditvurdering samt renteændringer. Da der er tale om internationale billeder, kan der være variationer i forhold til de leverede varer. På tilbehør ydes 2 års reklamationsret. Der tages forbehold for
eventuelle trykfejl, udsolgte varer og forlængede leveringstider. *Pris er ekskl. hjulbolte.

