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

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

ELSŐ ABLAKTÖRLŐ
LAPÁTCSERE  
 + 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS 

HÁTSÓ ABLAKTÖRLŐ
LAPÁTCSERE
 + 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS 

ELSŐ FLEXIBILIS 
ABLAKTÖRLŐ LAPÁTCSERE 
 + 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS 

12 900 FT1

3 900 FT1

16 900 FT2

Ablaktörlő kupon 1/2. oldal

1,2 Az ajánlat csak személyautóra vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarorszá-
gi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio oldalon) 
2017.10.16-tól 2017.12.29-ig. A Fixdíjcsomagok egy része csak meghatározott - 3 évnél idősebb - 
Peugeot-járművekhez vehető igénybe, és EUROREPAR alkatrészeket tartalmaz. Látogatása előtt ér-
deklődjön 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 átvizsgá-
lást szemrevételezéssel, megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik, mely pontok listáját a 
peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio/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 van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti előre 
az adott pontok és/vagy a jármű bármely más alkatrészének, berendezésének későbbi meghibásodá-
si 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 ajánlat-
nak. A szolgáltatáscsomag ára más akcióval, csomag ajánlattal és/vagy a hűségprogram kedvezményé-
vel nem összevonható.
2 Flexibilis ablaktörlő lapát nem minden Peugeot-gépjárműnél alkalmazható.

Ablaktörlő kupon 2/2. oldal

1 Az ajánlat csak személyautóra vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi 
Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio oldalon) 
2017.10.16-tól 2017.12.29-ig. 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.

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

5 L-ES PEUGEOT 
TÉLI ABLAKMOSÓ 

FOLYADÉK –20 C°-IG

3100 FT1

Ablakmosó kupon 1/2. oldal



1 A szolgáltatás igénybevételének feltételeit 
a kupon hátoldalán találja.

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

FUTÓMŰ 
KONTROLLCSOMAG 
MŰSZERES LENGÉS-
CSILLAPÍTÓMÉRÉSSEL 

5500 FT1

FÉK KONTROLLCSOMAG 
MŰSZERES FÉKHATÁSMÉRÉSSEL 

5500 FT1

A KÉT KONTROLLCSOMAG
EGYÜTT CSAK

10 000 FT1

Kontrollcsomag kupon 1/2. oldal

1 Szemrevételezéssel, megbontás nélkül végzett átvizsgálás, mely a nem-műszeres ellenőrzések esetében 
az átvizsgálást végző szakember szakmai tapasztalatai és hozzáértése alapján megadott, becsült értékeket 
állapít meg. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a kötelező hatósági Műszaki Vizsgát és a „Gyárilag előírt 
időszakos vizsgálatokat” sem. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontrollpontokon a vizsgálat időpont-
jában van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti előre az adott pontok és/vagy a gépjármű bármely 
más alkatrészének, berendezésének későbbi meghibásodási lehetőségét! Az átvizsgálás során az átvizs-
gálást végző szakember a műszerfalon kijelzett adatokat (pl. kilométeróra-állást) és a gépjármű hivatalos 
papírjaiban rögzített adatait tekinti irányadónak, azok hitelességét nem ellenőrzi. Az ajánlatok kizárólag az 
akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/
oszi-teli-szervizakcio oldalon) 2017.10.16-tól 2017.12.29-ig vehetők igénybe. A kontrollpontok részletes 
listáját a „Műszeres állapotfelmérés szervizcsomagok“ táblázat tartalmazza a www.peugeot.hu/allapotfel-
meres-csomagok oldalon. 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, csomagajánlattal és kedvezménnyel nem összevonható.

Kontrollcsomag kupon 2/2. oldal

1 Az ajánlat csak személyautóra vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi 
Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio oldalon) 
2017.10.16-tól 2017.12.29-ig. A csomag részét képező 21 pontos átvizsgálást szemrevételezéssel, meg-
bontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik, mely pontok listáját a peugeot.hu/oszi-teliszerviz 
akcio/21pont_atvizsgalas oldalon találja. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a kötelező hatósági Műszaki 
Vizsgát és a „Gyárilag előírt időszakos vizsgálatokat” sem. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontroll-
pontokon a vizsgálat időpontjában van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti előre az adott pon-
tok 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 szolgáltatás-
csomag ára más akcióval, csomag ajánlattal és kedvezménnyel nem összevonható.

21 pontos átvizsgálás kupon 2/2. oldal

1 A szolgáltatás igénybevételének feltételeit 
a kupon hátoldalán találja.

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

21 PONTOS 
SZEZONÁLIS 
ÁTVIZSGÁLÁS

2900 FT1

21 pontos átvizsgálás kupon 1/2. oldal



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.

150 PONTOS 
KOMPLEX MŰSZAKI 
KONTROLLCSOMAG  
ÉRTÉKBECSLÉSSEL

18 000 FT1,2,3

150 pontos komplex kupon 1/2. oldal

1 Szemrevételezéssel, megbontás nélkül végzet átvizsgálás, mely a nem műszeres ellenőrzés esetében az 
átvizsgálást végző szakember szakmai tapasztalatai és hozzáértése alapján megadott becsült értékeket 
állapít meg. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a kötelező hatósági Műszaki Vizsgát és a „Gyárilag előírt 
időszakos vizsgálatokat” sem. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontrollpontokon a vizsgálat időpontjá-
ban van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti előre az adott pontok és/vagy a gépjármű bármely más 
alkatrészének, berendezésének későbbi meghibásodási lehetőségét! Az átvizsgálás során az átvizsgálást 
végző szakember a műszerfalon kijelzett adatokat (pl. kilométeróra-állást) és a gépjármű hivatalos papír-
jaiban rögzített adatait tekinti irányadónak, azok hitelességét nem ellenőrzi. Az ajánlatok kizárólag az 
akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/
oszi-teli-szervizakcio oldalon) 2017.10.16-tól 2017.12.29-ig vehetők igénybe. A kontrollpontok részletes 
listáját a „Műszeres állapotfelmérés szervizcsomagok“ táblázat tartalmazza a www.peugeot.hu/allapot-
felmeres-csomagok oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű, a P Automobil Import Kft. fenntartja magá-
nak a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. Jelen hirdetés nem minősül szerződéses aján-
latnak. A szolgáltatáscsomag ára más akcióval, csomagajánlattal és kedvezménnyel nem összevonható.
2 Csak Peugeot gépjárművekhez igénybe vehető csomag. Amennyiben Ön más gépjárműmárkára szeret-
né a csomagot igénybe venni, úgy előtte érdeklődjön a résztvevő hivatalos Peugeot-márkaszervizekben, 
hogy az Ön gépjárművére a kontrollcsomag igénybe vehető-e?
3 Az értékbecslés alapja a márkakereskedés/márkaszerviz által használt szoftver rendelkezésére állásától 
és típusától függ, illetve az átvizsgálás során megállapítottak alapján kerül meghatározásra. Ez az érték 
egy becsült, körülbelüli érték, mely értékesítési pontonként, a kereslet-kínálat függvényében változhat.

150 pontos komplex kupon 1/2. oldal

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

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

150 PONTOS 
KOMPLEX MŰSZAKI 
KONTROLLCSOMAG  
ÉRTÉKBECSLÉSSEL

13 000 FT1,2

1 Szemrevételezéssel, megbontás nélkül végzet átvizsgálás, mely a nem műszeres ellenőrzés esetében az 
átvizsgálást végző szakember szakmai tapasztalatai és hozzáértése alapján megadott becsült értékeket 
állapít meg. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a kötelező hatósági Műszaki Vizsgát és a „Gyárilag előírt 
időszakos vizsgálatokat” sem. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontrollpontokon a vizsgálat időpontjá-
ban van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti előre az adott pontok és/vagy a gépjármű bármely más 
alkatrészének, berendezésének későbbi meghibásodási lehetőségét! Az átvizsgálás során az átvizsgálást 
végző szakember a műszerfalon kijelzett adatokat (pl. kilométeróra-állást) és a gépjármű hivatalos papír-
jaiban rögzített adatait tekinti irányadónak, azok hitelességét nem ellenőrzi.  Az ajánlatok kizárólag az 
akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/
oszi-teli-szervizakcio oldalon) 2017.10.16-tól 2017.12.29-ig vehetők igénybe. A kontrollpontok részletes 
listáját a „Műszeres állapotfelmérés szervizcsomagok“ táblázat tartalmazza a www.peugeot.hu/allapot-
felmeres-csomagok oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű, a P Automobil Import Kft. fenntartja magá-
nak a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. Jelen hirdetés nem minősül szerződéses aján-
latnak. A szolgáltatáscsomag ára más akcióval, csomagajánlattal és kedvezménnyel nem összevonható.
2 Az értékbecslés alapja a márkakereskedés/márkaszerviz által használt szoftver rendelkezésére állásától 
és típusától függ, illetve az átvizsgálás során megállapítottak alapján kerül meghatározásra. Ez az érték 
egy becsült, körülbelüli érték, mely értékesítési pontonként, a kereslet-kínálat függvényében változhat.

150 pontos komplex kupon 1/2. oldal150 pontos komplex kupon 1/2. oldal



ELSŐ FÉKBETÉT- 
KÉSZLET
ÉS FÉKTÁRCSA- 
CSERE  
MŰSZERES  
FÉKHATÁSMÉRÉSSEL 
+21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

3 ÉVNÉL FIATALABB 
PEUGEOT-GÉPJÁMŰVEKRE 

67 900 FT1

92 900 FT1

1 Az ajánlat csak személyautóra vehető igénybe, kizárólag az akció ban 
részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája meg-
található a peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio oldalon) 2017.10.16-tól 
2017.12.29-ig. A Fixdíjcsomagok egy része csak meghatározott - 3 év-
nél idősebb - Peugeot- járművekhez vehető igénybe, és EUROREPAR 
alkatrészeket tartalmaz. Látogatása előtt érdeklődjön Peugeot-már-
kaszervizében arról, hogy a díjcsomag az Ön Peugeot-gépjárművé-
hez igénybe vehető-e? Az alkatrészekre és a munkadíjra 1 év ga-
ranciát biztosítunk. A csomag részét képező 21 pontos átvizsgálást 
szemrevételezéssel, megbontás nélkül, előre meghatározott pon-
tokon végzik, mely pontok listáját a peugeot.hu/oszi-teli-szer-
vizakcio/21pont_atvizsgalas oldalon találja. Ez az átvizsgálás 
nem helyettesíti a hatósági Műszaki Vizsgát és a „Gyárilag elő-
írt időszakos vizsgálatokat” sem. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, 
hogy a kontrollpontokon a vizsgálat időpontjában van-e meg-
hibásodás 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 hi-
telességét 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 szol-
gáltatáscsomag ára más akcióval, csomag ajánlattal 
és/vagy a hűségprogram kedvezményével nem ösz-
szevonható.

1 A szolgáltatás igénybevételének feltételeit 
és további ajánlatainkat a kupon hátoldalán találja.

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

ELSŐ FÉKBETÉT- 
KÉSZLET-CSERE 
MŰSZERES FÉKHATÁSMÉRÉSSEL  
+21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

3 ÉVNÉL FIATALABB  
PEUGEOT-GÉPJÁMŰVEKRE 

27 900 FT1

37 900 FT1

Fékbetét  
kupon 1/2. oldal Fékbetét kupon 2/2. oldal

3 ÉVNÉL IDŐSEBB 
PEUGEOT-GÉPJÁRMŰVEKRE

3 ÉVNÉL IDŐSEBB 
PEUGEOT-GÉPJÁRMŰVEKRE

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

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

KERÉKSZETTCSERE 
CENTRÍROZÁSSAL 
 + 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS 

GUMISZETTCSERE 
LEMEZFELNIN 
CENTRÍROZÁSSAL 
 + 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

4900 FT1

9900 FT2

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 Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/
oszi-teli-szervizakcio oldalon) 2017.10.16-tól 2017.12.29-ig. 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/oszi-teli-szervizakcio/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 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 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 Peugeot-márkaszervizekben 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



KLÍMATISZTÍTÁS-
FERTŐTLENÍTÉS 
 + 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS 

4900 FT1

1 A szolgáltatás igénybevételének feltételeit 
a kupon hátoldalán találja.

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

1 Az ajánlat csak személyautóra vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi  
Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio oldalon) 
2017.10.16-tól 2017.12.29-ig. Gyári klímatisztító spray-vel végzett beavatkozás. A csomag részét képező 
21 pontos átvizsgálást szemrevételezéssel, megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik, mely 
pontok listáját a peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio/21pont_atvizsgalas oldalon találja. Ez az átvizsgálás 
nem helyettesíti a hatósági Műszaki Vizsgát és a „Gyárilag előírt időszakos vizsgálatokat” sem.  Az átvizsgá-
lás 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 meghibá-
sodási 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 
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. 
A szolgáltatáscsomag ára más akcióval, csomag ajánlattal és/vagy a hűségprogram kedvezményével 
nem összevonható.

Klímatisztítás kupon 2/2. oldal

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

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

POLLENSZŰRŐCSERE 
 + 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

3 ÉVNÉL IDŐSEBB  
PEUGEOT-GÉPJÁRMŰVEKRE 

3 ÉVNÉL FIATALABB  
PEUGEOT-GÉPJÁRMŰVEKRE

8900 FT1

AKTÍVSZENES 
POLLENSZŰRŐ-CSERE 
 + 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

10 900 FT2

9900 FT1

Pollenszűrősere kupon 1/2. oldal

1, 2 Az ajánlat csak személyautóra vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi  
Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio oldalon) 
2017.10.16-tól 2017.12.29-ig.
A Fixdíjcsomagok egy része csak meghatározott - 3 évnél idősebb - Peugeot-járművekhez vehető igény-
be, 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/oszi-teli-szervizakcio/
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 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 gép-
jármű hivatalos papírjaiban rögzített adatait tekinti irányadónak, azok hitelességét nem ellenőrzi. A tájé-
koztatás 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, csomag ajánlattal és/vagy a hűségprogram kedvezményével nem összevonható.
2 Az aktívszénszűrős csomag nem minden Peugeot-gépjárműnél alkalmazható.

Pollenszűrősere kupon 2/2. oldal



KLÍMAGÁZ FELTÖLTÉS2 
 + 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS 

12 900 FT3

KLÍMAMÉRLEG1

 + 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS
 PEUGEOT JÁRMŰVEKHEZ

4 900 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

1 Klímamérleg = a klímarendszer működésének Peugeot gyári szabvány szerinti ellenőrzése.
2 A csomag max. 250 gramm R134a hűtőközeg feltöltést tartalmaz.
3 Az ajánlat csak személyautóra vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi 
Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio oldalon) 
2017.10.16-tól 2017.12.29-ig. Az alkatrészekre és a munkadíjra 1 év garanciát biztosítunk. Látogatá-
sa 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 meghatá-
rozott pontokon végzik, mely pontok listáját a mely pontok listáját a peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio/
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 vizs-
gálat 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 Auto mobil Import Kft. fenntartja magának a jogot az ajánlat módosítására vagy visz-
szavonására. A jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak.
A szolgáltatáscsomag ára más akcióval, csomag ajánlattal és/vagy a hűségprogram kedvezményével 
nem összevonható.

Klímamérleg kupon 2/2. oldal

1 Peugeot 206+ (T3E) modellen.
2 A szolgáltatás igénybevételének 
feltételeit a kupon hátoldalán találja.

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

Peugeot 206+ (T3E) modellen.
A szolgáltatás igénybevételének 

feltételeit a kupon hátoldalán találja.

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

OLAJCSERE1 
10W40 MOTOROLAJJAL 

+ 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

19 900 FT2

OLAJCSERE1 
5W40 MOTOROLAJJAL 

+ 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

21 900 FT2

OLAJCSERE1

5W30 MOTOROLAJJAL 
+ 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

24 900 FT2

A kép illusztráció.

206+ olajcsere kupon 1/2. oldal

2 Tartalmazza a márkaszabványnak megfelelő motorolajat, olajszűrőt, tömítést és a munkadíjat. Az aján-
lat csak személy autóra vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-már-
kaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio oldalon) 2017.10.16-tól 
2017.12.29-ig. A Fixdíjcsomagok egy része csak meghatározott - 3 évnél idősebb - Peugeot-járművekhez 
vehető igénybe, és EUROREPAR alkatrészeket tartalmaz. Látogatása előtt érdeklődjön Peugeot-márka-
szervizében arról, hogy a díjcsomag az Ön Peugeot-gépjárművéhez igénybe vehető-e? Az alkatrészekre 
és a munkadíjra 1 év garanciát biztosítunk. A csomag részét képező 21 pontos átvizsgálást szemrevéte-
lezéssel, megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik, mely pontok listáját a peugeot.hu/
oszi-teli-szerviz akcio/21pont_atvizsgalas találja. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a hatósági Műszaki 
Vizsgát és a „Gyárilag előírt időszakos vizsgálatokat” sem. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontroll-
pontokon 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 át-
vizsgálás során az átvizsgálást végző szakember a műszerfalon kijelzett adatokat (pl. kilométeróra-állást) 
és a gépjármű hivatalos papírjaiban rögzített adatait tekinti irányadónak, azok hitelességét nem ellenőr-
zi. A tájékoztatás nem teljes körű, a P Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot az ajánlat módo-
sítására vagy visszavonására. Jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A szolgáltatáscsomag 
ára más akció val, csomag ajánlattal és/vagy a hűségprogram kedvezményével nem összevonható.

206+ olajcsere kupon 2/2. oldal



2 Tartalmazza a márkaszabványnak megfelelő motorolajat, olajszűrőt, tömítést és a munkadíjat. Az aján-
lat csak személy autóra vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-már-
kaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio oldalon) 2017.10.16-tól 
2017.12.29-ig. A Fixdíjcsomagok egy része csak meghatározott - 3 évnél idősebb - Peugeot-járművekhez 
vehető igénybe, és EUROREPAR alkatrészeket tartalmaz. Látogatása előtt érdeklődjön Peugeot-márka-
szervizében arról, hogy a díjcsomag az Ön Peugeot-gépjárművéhez igénybe vehető-e? Az alkatrészekre 
és a munkadíjra 1 év garanciát biztosítunk. A csomag részét képező 21 pontos átvizsgálást szemrevéte-
lezéssel, megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik, mely pontok listáját a peugeot.hu/
oszi-teli-szerviz akcio/21pont_atvizsgalas találja. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a hatósági Műszaki 
Vizsgát és a „Gyárilag előírt időszakos vizsgálatokat” sem. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontroll-
pontokon 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 át-
vizsgálás során az átvizsgálást végző szakember a műszerfalon kijelzett adatokat (pl. kilométeróra-állást) 
és a gépjármű hivatalos papírjaiban rögzített adatait tekinti irányadónak, azok hitelességét nem ellenőr-
zi. A tájékoztatás nem teljes körű, a P Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot az ajánlat módo-
sítására vagy visszavonására. Jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A szolgáltatáscsomag 
ára más akció val, csomag ajánlattal és/vagy a hűségprogram kedvezményével nem összevonható.

307 olajcsere kupon 2/2. oldal

1 Peugeot 307 modellen.
2 A szolgáltatás igénybevételének 
feltételeit a kupon hátoldalán találja.

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

Peugeot 307 modellen.
A szolgáltatás igénybevételének 

feltételeit a kupon hátoldalán találja.

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

OLAJCSERE1 
10W40 MOTOROLAJJAL 

+ 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS
22 900 FT2

OLAJCSERE1 
5W40 MOTOROLAJJAL 

+ 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS
24 900 FT2

OLAJCSERE1

5W30 MOTOROLAJJAL 
+ 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

26 900 FT2

A kép illusztráció.

307 olajcsere kupon 1/2. oldal

1 Peugeot 508 modellen.
2 A szolgáltatás igénybevételének 
feltételeit a kupon hátoldalán találja.

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

 Peugeot 508 modellen.
 A szolgáltatás igénybevételének 

feltételeit a kupon hátoldalán találja.

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

OLAJCSERE1 
5W30 MOTOROLAJJAL 

+ 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

29 900 FT2

OLAJCSERE1

0W30 MOTOROLAJJAL 
+ 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

34 900 FT2

A kép illusztráció.

508 olajcsere kupon 1/2. oldal

2 Tartalmazza a márkaszabványnak megfelelő motorolajat, olajszűrőt, tömítést és a munkadíjat. Az aján-
lat csak személy autóra vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-már-
kaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio oldalon) 2017.10.16-tól 
2017.12.29-ig. A Fixdíjcsomagok egy része csak meghatározott - 3 évnél idősebb - Peugeot-járművekhez 
vehető igénybe, és EUROREPAR alkatrészeket tartalmaz. Látogatása előtt érdeklődjön Peugeot-márka-
szervizében arról, hogy a díjcsomag az Ön Peugeot-gépjárművéhez igénybe vehető-e? Az alkatrészekre 
és a munkadíjra 1 év garanciát biztosítunk. A csomag részét képező 21 pontos átvizsgálást szemrevéte-
lezéssel, megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik, mely pontok listáját a peugeot.hu/
oszi-teli-szerviz akcio/21pont_atvizsgalas találja. Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a hatósági Műszaki 
Vizsgát és a „Gyárilag előírt időszakos vizsgálatokat” sem. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontroll-
pontokon 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 át-
vizsgálás során az átvizsgálást végző szakember a műszerfalon kijelzett adatokat (pl. kilométeróra-állást) 
és a gépjármű hivatalos papírjaiban rögzített adatait tekinti irányadónak, azok hitelességét nem ellenőr-
zi. A tájékoztatás nem teljes körű, a P Automobil Import Kft. fenntartja magának a jogot az ajánlat módo-
sítására vagy visszavonására. Jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A szolgáltatáscsomag 
ára más akció val, csomag ajánlattal és/vagy a hűségprogram kedvezményével nem összevonható.

508 olajcsere kupon 2/2. oldal



ELSŐ SZÉLVÉDŐ- 
JAVÍTÁS 1 HIBA ESETÉN 
 + 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS 

TOVÁBBI HIBA JAVÍTÁSA

5900 FT1

3900 FT1/HIBA

1 A szolgáltatás igénybevételének feltételeit 
a kupon hátoldalán találja.

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

1 Az ajánlat csak személyautóra vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot- 
márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio oldalon) 2017.10.16-tól 
2017.12.29-ig. Csak az első szélvédő javítható, az is csak szigorúan meghatározott esetekben és felté-
telekkel. A 2. és 3. hiba javítási ára csak akkor érvényes, ha a javítás az 1. hibával egyidőben történik. 
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/oszi-teli-szervizakcio/21pont_atvizsgalas olda lon 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 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 hite-
lességét 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, csomag ajánlattal és/vagy a hűségprogram kedvezményé vel 
nem összevonható.

Szélvédő kupon 2/2. oldal

1 A szolgáltatás igénybevételének feltételeit 
a kupon hátoldalán találja.

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

VEZÉRMŰKÉSZLET-
CSERE 
3 ÉVNÉL IDŐSEBB 
PEUGEOT-JÁRMŰVEKHEZ 

VEZÉRMŰSZÍJ KÉSZLET
+ VÍZPUMPACSERE 
PEUGEOT-JÁRMŰVEKHEZ 

58 900 FT1

114 900 FT1

Vezérműkészlet csere kupon 1/2. oldal

1 Az ár nem vonatkozik a V6 (ES96) motorizációra. Az ajánlat csak személyautóra vehető igénybe, kizá-
rólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a 
peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio oldalon) 2017.10.16-tól 2017.12.29-ig. A Fixdíjcsomagok egy része 
csak meghatározott - 3 évnél idősebb - Peugeot- járművekhez vehető igénybe, és EUROREPAR alkatrésze-
ket tartalmaz. 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 meghatáro-
zott pontokon végzik, mely pontok listáját a peugeot.hu/oszi-teli-szervizakcio/21pont_atvizsgalas olda-
lon 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 van-e 
meghibásodás vagy sem, és nem vetíti előre az adott pontok és/vagy a jármű bármely más alkatrészé-
nek, 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, csomag 
ajánlattal és/vagy a hűségprogram kedvezményével nem összevonható.
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