
NY PEUGEOT 3008 SUV 
TOP 15 TILBEHØRSLISTE

ANHÆNGERTRÆK

KROMSPEJLE

SOLGARDINER

HUNDEGITTER

CYKELHOLDER

TAGBØJLER

VINTERDÆK PÅ STÅLFÆLGE

SIKKERHEDSPAKKE

PEUGEOT P-SKIVE

MÅTTESÆT

BAGAGERUMSBAKKE

STÆNKLAPPER

PANELBESKYTTERE

Sæt kryds ved ønsket tilbehør:

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 fi nansieres via Peugeot Finans. De opgivne beløb er den ekstra 
udbetaling og månedlige merydelse der skal betales, ved fi nansiering af udstyret. Ydelsen er baseret på et lån med 20% i udbetaling, en løbetid på 96 måneder og en variabel rente på 3,95%. Finansier-
ingseksempel 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.

ALUFÆLGE MED VINTERDÆK

Træk m. fast kugle
Træk m. aftagelig kugle

Indeholder førstehjælpstaske,
advarselstrekant, gule refl eks-
veste, handsker og knæklys

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

Bagagerumsbakke i hård plast

Bagagerumsbakke i blød plast

Stænklapper, for og bag

Panelbeskyttere i alu-look,
2 stk. til fordøre

Spejlkapper i krom 
til sidespejle

Måttesæt i fi lt, for og bag

Måttesæt i gummi, for og bag

Vinterdæk, 215 / 65-17”
Hvjukapsler i plast

17” fælg inkl. dæk* pris fra

19” fælg inkl. dæk* pris fra

2 stk. tagbøjler

Cykelholder, montering på 
anhængertræk. Stort udvalg 
- priser fra

Hundegitter til montering 
imellem bagsæde og 
bagagerum

Solgardiner til bagerste 
sideruder
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SHOPPEN

- Originalt tilbehør

Find meget mere originalt tilbehør 
på www.peugeotshoppen.dk


