
355
€/mes1

IVA no inclòs

SERVEIS INCLOSOS
 • Lloguer del vehicle durant 48 mesos i per 

15.000 km/any
 • Vehicle de substitució en cas d’accident 

i avaries mecàniques fins que acabi la 
reparació, o tancament del contracte en cas 
de sinistre total o robatori sense recuperació

 • Manteniment, ITV i reparacions 
 • Assegurança de Responsabilitat Civil i servei 

de danys propis amb sistema bonus-malus 
(revisable anualment per sinistralitat i IPC)

 • Impost de matriculació i circulació
 • Assistència en carretera 24 hores
 • Canvi de pneumàtics per desgast i punxades
 • Xarxa de tallers preferent amb servei de 

recollida i lliurament gratuït 
 • Gestió de multes

QUOTES A ALTRES TERMINIS
I QUILOMETRATGES

Peugeot 3008 1.2 Puretech 96 kW (130 CV) Allure S&S EAT8 5P: consum mixt 5,2 (l/100 km), emissions de CO2: 116 (g/km) 

1.IVA no inclòs. Lloguer del vehicle durant 48 mesos i per 15.000 km/any. Oferta vàlida fins al 31-12-2019 a la Península i les 
Balears. Termini de lliurament estimat segons la disponibilitat del fabricant. Disponible per a d’altres terminis i quilometratges. Les 
fotografíes poden no coincidir amb les versions i/o l’equipament ofertats. La concessió de l’operació està condicionada a l’anàlisi 
de la solvencia i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat. Comercialitzat per 
CaixaBank, SA, agent d’Arval Service Lease, SA amb domicili a l’av. del Juncal, 22-24, 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid), 
i NIF A81573479. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 11617, llibre 0, foli 166, secció 8, full M-182446, inscripció 1a.

Informació vàlida fins al 31 de desembre de 2019. NRI: 3118-2019 05541.

CARACTERÍSTIQUES
 • Motor de benzina de 96 kW (130 CV)
 • 5 portes - 5 places
 • Carrosseria SUV
 • Canvi automàtic de 8 velocitats
 • Mesures (mm): mesures (llarg x ample x alt) 

4.447 x 1.841 x 1.624
 • Capacitat del maleter (seients muntats): 520 

litres

OPCIONALS INCLOSOS
 • Pintura nacrada
 • VisionPark1 - Càmera de visió posterior de 

180º
 • Accés i arrencada en mans lliures
 • Barres de sostre longitudinals en alumini

EQUIPAMENT 
 • Tapisseria de tela
 • Navegador connectat 3D TOMTOM®: 

trànsit en temps real, reconeixement de 
veu, 4 actualitzacions de cartografia/any de 
per vida

 • Control d’apps/apps integrades
 • Bluetooth amb música en streaming
 • Pantalla en color de 20,32 cm (8”)
 • Climatitzador bizona
 • Retrovisors abatibles elèctricament amb 

llum LED d’acollida 
 • Sensor de pluja en parabrises
 • Arrencada en pendent

PEUGEOT 3008 
1.2 PURETECH 
96 kW (130 CV) 
ALLURE S&S 
EAT8 5P 4X2

Empreses

RÈNTING

TERMINI DE LLIURAMENT 
ESTIMAT SEGONS LA 
DISPONIBILITAT DEL 
FABRICANT 

UNITATS IL·LIMITADES

Per a més informació, consulteu 
www.CaixaBankequipment.com 
o truqui al telèfon 902 881 763

INCLOU
VEHICLE DE
SUBSTITUCIÓ

36 48 60

10.000 325,39 322,06 320,18

15.000 357,57 355,00 347,31

20.000 383,49 379,52 375,86

25.000 409,43 405,25 403,20

30.000 435,17 433,10 431,25

€/mes IVA no inclòs

Mesos
km/any


