
Fast lav pris 
– nemt og budgetsikkert

sErviCEaFtalE
til Fast MÅNEDliG pris

Peugeot 5008 2.0 DIeSeL

MaiBOM
pEUGEOt aalBOrG

Over Kæret ■ 9100 Aalborg ■ 96 31 64 00

maibom.dk

pEUGEOt 5008 2.0 DIESEL  
 KM tOtal 36 MDr. 48 MDr. 60 MDr.
 145.000 385 KR. 445 KR. 525 KR.
 155.000 405 KR. 455 KR. 565 KR.
 165.000 415 KR. 465 KR. 585 KR.
 175.000 425 KR. 475 KR. 615 KR.
 185.000 445 KR. 485 KR. 625 KR.
 195.000 455 KR. 495 KR. 635 KR.
 105.000 555 KR. 545 KR. 645 KR.
 115.000 645 KR. 565 KR. 665 KR.
 125.000 675 KR. 665 KR. 695 KR.
 135.000 755 KR. 755 KR. 735 KR.
Kr. pr. mÅNED Er iNKl. moms

OvErHOlD 
sErviCEEFtErsYN
Det er vigtigt, at du følger Peugeots retningslinjer for retti-
digt serviceeftersyn, så du sikrer optimal vedligeholdelse af 
din Peugeot. Du får også Peugeot Motorgaranti, der bety-
der, at din bils motor- og gearkasse er dækket op til 200.000 
km, dog maks. 10 år.

KaN altiD OpsiGEs
En Maibom Service- og reparationsaftale kan altid opsiges 
med mindst én måneds varsel..

 

En Maibom service- og reparationsaftale giver dig det fulde 
overblik og et sikkert budget. Du betaler et fast, månedligt 
beløb og slipper til gengæld for værkstedsregninger og 
uforudset udgifter – nemt og budgetsikkert og til en særde-
les attraktiv pris. Den månedlige betaling sker via PBS-
betalingsservice.

Med en Maibom service- og reparationsaftale er bilen dæk-
ket for serviceeftersyn og reparationer i den aftalte periode 
– eller det aftalte antal km. Prisen afhænger af, hvor lang tid 
og hvor mange km, du ønsker, aftalen skal dække. Se prisen 
i tabellen herunder.

En Maibom service- og reparationsaftale sikrer, at din bil 
bliver professionelt behandlet af Peugeot-mekanikere med 
høj ekspertise, som kender din bil, og som bruger special-
værktøjer og originale dele – det bevarer værdien og garan-
tien på din bil.

raBat
Prisen på en serviceaftale er meget attraktiv. Rent faktisk så 
har vi prissat serviceaftalen ca. 15% under, hvad det normalt 
koster at vedligeholde en tilsvarende bil som din efter reg-
ning, så der er penge at spare.

praKtisKE tilvalG   
     pr. MÅNED
 Lånebil ved værkstedsbesøg  19 KR.
 Hjulopbevaring/dækhotel  33 KR.
Skift af sommer-/vinterhjul 
2 x årligt    45 KR.

Kr. pr. mÅNED Er iNKl. moms



Fast lav pris 
– nemt og budgetsikkert

sErviCEaFtalE
til Fast MÅNEDliG pris

Peugeot 5008 1.6 DIeSeL

MaiBOM
pEUGEOt aalBOrG

Over Kæret ■ 9100 Aalborg ■ 96 31 64 00

maibom.dk

pEUGEOt 5008 1.6 DIESEL  
 KM tOtal 36 MDr. 48 MDr. 60 MDr.
 145.000 335 KR. 385 KR. 475 KR.
 155.000 345 KR. 395 KR. 495 KR.
 165.000 355 KR. 415 KR. 515 KR.
 175.000 365 KR. 425 KR. 525 KR.
 185.000 475 KR. 435 KR. 535 KR.
 195.000 515 KR. 475 KR. 545 KR.
 105.000 645 KR. 545 KR. 585 KR.
 115.000 675 KR. 565 KR. 595 KR.
 125.000 785 KR. 665 KR. 675 KR.
 135.000 835 KR. 695 KR. 725 KR.
Kr. pr. mÅNED Er iNKl. moms

OvErHOlD 
sErviCEEFtErsYN
Det er vigtigt, at du følger Peugeots retningslinjer for retti-
digt serviceeftersyn, så du sikrer optimal vedligeholdelse af 
din Peugeot. Du får også Peugeot Motorgaranti, der bety-
der, at din bils motor- og gearkasse er dækket op til 200.000 
km, dog maks. 10 år.

KaN altiD OpsiGEs
En Maibom Service- og reparationsaftale kan altid opsiges 
med mindst én måneds varsel..

 

En Maibom service- og reparationsaftale giver dig det fulde 
overblik og et sikkert budget. Du betaler et fast, månedligt 
beløb og slipper til gengæld for værkstedsregninger og 
uforudset udgifter – nemt og budgetsikkert og til en særde-
les attraktiv pris. Den månedlige betaling sker via PBS-
betalingsservice.

Med en Maibom service- og reparationsaftale er bilen dæk-
ket for serviceeftersyn og reparationer i den aftalte periode 
– eller det aftalte antal km. Prisen afhænger af, hvor lang tid 
og hvor mange km, du ønsker, aftalen skal dække. Se prisen 
i tabellen herunder.

En Maibom service- og reparationsaftale sikrer, at din bil 
bliver professionelt behandlet af Peugeot-mekanikere med 
høj ekspertise, som kender din bil, og som bruger special-
værktøjer og originale dele – det bevarer værdien og garan-
tien på din bil.

raBat
Prisen på en serviceaftale er meget attraktiv. Rent faktisk så 
har vi prissat serviceaftalen ca. 15% under, hvad det normalt 
koster at vedligeholde en tilsvarende bil som din efter regn-
ing, så der er penge at spare.

praKtisKE tilvalG   
     pr. MÅNED
 Lånebil ved værkstedsbesøg  19 KR.
 Hjulopbevaring/dækhotel  33 KR.
Skift af sommer-/vinterhjul 
2 x årligt    45 KR.

Kr. pr. mÅNED Er iNKl. moms


