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

A kupon két oldalas, a 2. oldalon található beváltási 
feltételek nélkül önmagában nem érvényes.
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Kerékcsere kupon 1/2. oldal

1, 2 Egy szett négy darab kerékből áll. Az ajánlat csak személyautóra vehető igénybe, kizárólag az akció
ban részt vevő, magyarországi Peugeotmárkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/
osziteliszervizakcio oldalon) 2017.10.16tól 2017.12.29ig. Az ár tartalmazza a keréksúlyok árát.  
Az alkatrészekre és a munkadíjra 1 év garanciát biztosítunk. A csomag részét képező 21 pontos átvizsgá
lást szemrevételezéssel, megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik, mely pontok listáját a 
peugeot.hu/osziteliszervizakcio/21pont_atvizsgalas oldalon találja. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a 
hatósági Műszaki Vizsgát és a „Gyárilag előírt időszakos vizsgálatokat” sem. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, 
hogy a kontrollpontokon a vizsgálat időpontjában vane 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. 
kilométeróraállást) és a gépjármű hivatalos papírjaiban rögzített adatait tekinti irányadónak, azok hite
lességét 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. 
Internetes elérés hiányában a résztvevő Peugeotmárkaszervizekben kaphat tájékoztatást. A szolgálta
táscsomag ára más akcióval, csomag ajánlattal és/vagy a hűségprogram kedvezményével nem össze
vonható.
2 Az ár nem tartalmazza a gumiabroncsot.

Kerékcsere kupon 2/2. oldal

1 Az ajánlat csak személyautóra vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi 
Peugeotmárkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/osziteliszervizakcio oldalon) 
2017.10.16tól 2017.12.29ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a P Automobil Import Kft. fenntartja ma
gának a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. Jelen hirdetés nem minősül szerződéses 
ajánlatnak. Az akciós kuponár más akcióval, csomagajánlattal és/vagy a hűségprogram kedvezményével 
nem összevonható.

Ablakmosó kupon 2/2. oldal

A kupon két oldalas, a 2. oldalon található 
beváltási feltételek nélkül önmagában 
nem érvényes.
A kép illusztráció.
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Ablakmosó kupon 1/2. oldal


