PEUGEOT MODELLEK AKÁR 22% KEDVEZMÉNNYEL!
ÚJABB ESÉLY A MOBILITÁSRA
A Peugeot bővítette az Önnek szóló kedvezménnyel választható modellek körét,
hogy még több embernek tudjon segíteni az Esélyautó közreműködésével.
Az Esélyautó azzal a céllal alakult meg, hogy a Mobilitás Program keretében azon
személyeknek és családjaiknak, akik a Fot. tv. szerint fogyatékos személynek minősülnek
és az érdekvédelmi szervezet érvényes tagsági igazolványával rendelkeznek, lehetőséget
adjon új gépjármű egyedi, kedvezményes áron történő megvásárlására.
További információ www.eselyauto.hu oldalon érhető el.
Válassza a kibővült kínálatból az Önnek megfelelő Peugeot modellt!

PEUGEOT 208
• 2020-ban az Év Autója díj nyertese
• Ellenállhatatlan stílus
• Könnyen kezelhető, kompakt méretek
208 Active 1.2 PureTech 75 LE
Esélyautó ajánlatban található opció:
• Metálfény

Esélyautó ár: 5 170 000 Ft helyett

4 557 400 Ft

PEUGEOT 308
•
•
•
•

Ergonomikus Peugeot i-Cockpit® vezetőhely
Könnyen manőverezhető
SW változat esetén 610 literes csomagtér
8 fokozatú automata váltóval is rendelhető

308 Active Pack 1.2 PureTech 130 LE
Esélyautó ajánlatban található opciók:
• Metálfény
• Fűthető első ülések

Esélyautó ár: 7 570 000 Ft helyett

5 918 900 Ft

PEUGEOT 2008
• Modern, divatos kompakt szabadidő-autó
• Kényelmesen magas üléspozíció, bőséges hátsó
lábtér és csomagtartó
• Vezetéstámogató és biztonsági felszerelések
széles köre
• 8 fokozatú automata váltóval és 130 LE-s
változatban is rendelhető
2008 Active Pack 1.2 PureTech 100 LE Esélyautó
ajánlatban található opciók:
• Metálfény
• Fűthető első ülések

Esélyautó ár: 7 150 000 Ft helyett

5 958 000 Ft

PEUGEOT 3008
•
•
•
•
•
•

2017-ben az Év Autója
Egyedülálló Peugeot i-Cockpit® vezetőhely
Magas üléspozíció
Kényelmesen és könnyedén vezethető
Egyedülállóan tágas utas- és csomagtér
8 fokozatú automata váltóval is rendelhető

3008 Active Pack 1.5 BlueHDi 130 LE
Esélyautó ajánlatban található opciók:
• Metálfény
• Fűthető első ülések

Esélyautó ár: 9 790 000 Ft helyett

7 650 500 Ft

A Peugeot márka és az Esélyautó számára kiemelten fontos
a társadalmi felelősségvállalás és a rászorulók támogatása.

A tájékoztatás nem teljes körű, a részleteket keresse az eselyauto.hu oldalon és a kijelölt Peugeot márkakereskedésekben. A Peugeot 208 WLTP szerinti vegyes
fogyasztása 4,2–5,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109–134 g/km. A Peugeot 2008 WLTP szerinti vegyes üzemanyag-fogyasztása 4,5–6,2 l/100 km, CO2-kibocsátása 117–140 g/km. A Peugeot 308 SW WLTP szerinti vegyes üzemanyag-fogyasztása 5,6 l/100 km, CO2-kibocsátása 127 g/km. A Peugeot 3008 WLTP szerinti vegyes üzemanyag-fogyasztása 5 l/100 km, CO2-kibocsátása 130 g/km. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás értékek az új gépjárművek esetén 2018. szeptember 1. óta alkalmazandó WLTP-tesztelési eljárás szerint kerültek megadásra. Az üzemanyag-fogyasztásról és a CO2-kibocsátásról
további információt az értékesítési helyen közzétett üzemanyag-gazdaságossági címkében, továbbá a közlekedési hatóság által kiadott üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben találhat (a 2017. év vonatkozásában közzétett legfrissebb fogyasztási kiadvány a https://www.nkh.gov.hu/mediakozpont/kiadvany/-/b/2308872/
fogyasztasi-kiadvany-2017 linken elérhető). További információkért, kérjük, keresse a Peugeot márkakereskedéseket!

