Az ajánlatot csak magánszemélyek, csak személyautóra vehetik igénybe és csak a kedvezménykupon
felmutatásával, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/tavaszi-nyari-szervizakcio oldalon) 2017.04.01-től 2017.08.31-ig.
Gyári klímatisztító spray-vel végzett beavatkozás. A csomag részét képező 21 pontos átvizsgálást szemre
vételezéssel, megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik, mely pontok listáját a peugeot.hu/
tavaszi-nyari-szervizakcio/atvizsgalas oldalon találja. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a kötelező hatósági Műszaki Vizsgát. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontrollpontokon a vizsgálat időpontjában
van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti előre az adott pontok és/vagy a jármű bármely más alkatrészének, berendezésének későbbi meghibásodási eshetőségét. Az átvizsgálás során az átvizsgálást végző
szakember a műszerfalon kijelzett adatokat (pl. kilométeróra-állást) és a gépjármű hivatalos papírjaiban
rögzített adatait tekinti irányadónak, azok hitelességét nem ellenőrzi. A tájékoztatás nem teljes körű,
a P Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására.
Jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A szolgáltatáscsomag ára más akcióval és/vagy hűségprogram kedvezményével nem összevonható.
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KLÍMATISZTÍTÁSFERTŐTLENÍTÉS

+ 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

4900 FT1

A szolgáltatás igénybevételének feltételeit
a kupon hátoldalán találja.
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A kupon két oldalas, a 2. oldalon található beváltási
feltételek nélkül önmagában nem érvényes.

Klímatisztítás kupon 1/2. oldal

POLLENSZŰRŐCSERE

Klímatisztítás kupon 2/2. oldal

Az ajánlatot csak magánszemélyek, csak személyautóra vehetik igénybe és csak a kedvezménykupon felmutatásával, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek
listája megtalálható a peugeot.hu/tavaszi-nyari-szervizakcio oldalon) 2017.04.01-től 2017.08.31-ig.
A Fixdíjcsomagok egy része csak meghatározott - 3 évnél idősebb - Peugeot-járművekhez vehető igénybe, és EUROREPAR alkatrészeket tartalmaz. Látogatása előtt érdeklődjön Peugeot-márkaszervizében
arról, hogy a díjcsomag az Ön gépjárművéhez igénybe vehető-e? Az alkatrészekre és a munkadíjra 1 év
garanciát biztosítunk. A csomag részét képező 21 pontos átvizsgálást szemrevételezéssel, megbontás
nélkül, előre meghatározott pontokon végzik, mely pontok listáját a peugeot.hu/tavaszi-nyari-szervizakcio/atvizsgalas oldalon találja. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a kötelező hatósági Műszaki Vizsgát.
Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontrollpontokon a vizsgálat időpontjában van-e meghibásodás vagy
sem, és nem vetíti előre az adott pontok és/vagy a jármű bármely más alkatrészének, berendezésének
későbbi meghibásodási eshetőségét. Az átvizsgálás során az átvizsgálást végző szakember a műszerfalon
kijelzett adatokat (pl. kilométeróra-állást) és a gépjármű hivatalos papírjaiban rögzített adatait tekinti
irányadónak, azok hitelességét nem ellenőrzi. A tájékoztatás nem teljes körű, a P Automobil Import Kft.
fenntartja magának a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül
szerződéses ajánlatnak. A szolgáltatáscsomag ára más akcióval és/vagy hűségprogram kedvezményével
nem összevonható.
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Az aktívszénszűrős csomag nem minden Peugeot-gépjárműnél alkalmazható.
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+ 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

3 ÉVNÉL IDŐSEBB PEUGEOTGÉPJÁRMŰVEKRE

8900 FT1

3 ÉVNÉL FIATALABB PEUGEOTGÉPJÁRMŰVEKRE

9900 FT1

AKTÍVSZENES
POLLENSZŰRŐ-CSERE
+ 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

10 900 FT2

1, 2
A szolgáltatás igénybevételének feltételeit
a kupon hátoldalán találja.

A kupon két oldalas, a 2. oldalon található beváltási
feltételek nélkül önmagában nem érvényes.

Pollenszűrősere kupon 1/2. oldal

Pollenszűrősere kupon 2/2. oldal

Klímamérleg = a klímarendszer működésének Peugeot gyári szabvány szerinti ellenőrzése.
A csomag max. 250 gramm R134a hűtőközeg feltöltést tartalmaz.
3
Az ajánlatot csak magánszemélyek, csak személyautóra vehetik igénybe és csak a kedvezménykupon
felmutatásával, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája
megtalálható a peugeot.hu/tavaszi-nyari-szervizakcio oldalon) 2017.04.01-től 2017.08.31-ig. Az alkatrészekre és a munkadíjra 1 év garanciát biztosítunk. Látogatása előtt érdeklődjön Peugeot-márkaszervizében arról, hogy a díjcsomag az Ön Peugeot-gépjárművéhez igénybe vehető-e?
A csomag részét képező 21 pontos átvizsgálást szemrevételezéssel, megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik, mely pontok listáját a peugeot.hu/tavaszi-nyari-szervizakcio/atvizsgalas oldalon
találja. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a kötelező hatósági Műszaki Vizsgát. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontrollpontokon a vizsgálat időpontjában van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti előre
az adott pontok és/vagy a jármű bármely más alkatrészének, berendezésének későbbi meghibásodási
eshetőségét. Az átvizsgálás során az átvizsgálást végző szakember a műszerfalon kijelzett adatokat (pl.
kilométeróra-állást) és a gépjármű hivatalos papírjaiban rögzített adatait tekinti irányadónak, azok hitelességét nem ellenőrzi. A tájékoztatás nem teljes körű, a P Automobil Import Kft. fenntartja magának a
jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. A jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak.
A szolgáltatáscsomag ára más akcióval és/vagy hűségprogram kedvezményével nem összevonható.
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KLÍMAMÉRLEG1

+ 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

4 900 FT3
KLÍMAGÁZ FELTÖLTÉS2
+ 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

12 900 FT3
1,2,3
A szolgáltatás igénybevételének feltételeit
a kupon hátoldalán találja.

A kupon két oldalas, a 2. oldalon található beváltási
feltételek nélkül önmagában nem érvényes.

Klímamérleg kupon 1/2. oldal

TARTOZÉK
UTALVÁNY
2
Ajándékutalvány kizárólag
a Peugeot hivatalos magyarországi
márkakereskedői hálózatában,
2017. 04. 01 - 06. 30. között kötött
ügyfélszerződéssel vásárolt
új Peugeot 2008 SUV gépjárművekhez jár
ajándékba, a vonatkozó feltételeket
jelen kupon 2. oldalán
vagy a peugeot.hu oldalon találja.

A kupon két oldalas, a 2. oldalon található
beváltási feltételek nélkül önmagában
nem érvényes.

Klímamérleg kupon 2/2. oldal

2
Az utalvány 2017. július 31-ig váltható be abban a magyarországi, hivatalos Peugeot-márkakereskedésben, ahol az új autó szerződést kötötték. Egy szerződéshez csak 1 db 5000 Ft értékű utalvány váltható
be. Az utalvány készpénzre nem váltható és csak egyszeri alkalommal használható fel. A be nem váltott
kupon értéke elveszik, a P Automobil Import Kft. nem kompenzálja. Felhasználható a P Automobil Import
Kft. által forgalmazott Peugeot butikáru vagy gyári tartozék vásárlására, de kizárólag egy összegben!
Az utalvány csak az akcióban résztevő Peugeot-márkakereskedésekben váltható be.

5000 Ft
értékben2
Tartozék kupon 1/2. oldal

Tartozék kupon 2/2. oldal

5 L-ES PEUGEOT
NYÁRI ABLAKMOSÓ
FOLYADÉK
1

1
Az ajánlat csak a kedvezménykupon felmutatásával, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi
Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/ tavaszi-nyari-szervizakcio oldalon)
vehető igénybe, 2017. 04. 01-től 2017. 08. 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a P Automobil Import
Kft. fenntartja magának a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. Jelen hirdetés nem minősül
szerződéses ajánlatnak. Az akciós kuponár más akcióval és/vagy hűségprogram kedvezményével nem ös�szevonható.
A kép illusztráció.

Ablakmosó kupon 1/2. oldal

Ablakmosó kupon 2/2. oldal

1390 FT

A kupon két oldalas, a 2. oldalon található
beváltási feltételek nélkül önmagában nem
érvényes.

