
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 idő-
szakos 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 gépjármű bármely más alkat-
részének, berendezésének későbbi meghibásodási lehetőségét! 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. Az ajánlat kizárólag az akcióban részt 
vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a www.peugeot.hu oldalon) 
2018. 04. 03-tól 06. 30-ig vehető igénybe. A kontrollpontok részletes listáját a „Műszeres állapotfelmérés 
szervizcsomagok“ táblázat tartalmazza a www.peugeot.hu/allapotfelmeres-csomagok oldalon. A tájékoz-
tatás 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 akció-
val, csomagajánlattal és kedvezménnyel nem összevonható.

Kontrollcsomag kupon 2/2. oldal

PEUGEOT FIXDÍJCSOMAGOK  

REJTETT KÖLTSÉGEK NÉLKÜL

1  A szolgáltatás igénybevételének feltételeit 
a kupon hátoldalán találja.

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

GUMISZETTCSERE  
CENTRÍROZÁSSAL
ACÉLFELNIN 
 + 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS

9 900 FT1

Kerékcsere kupon 1/2. oldal

1 Egy szett négy darab kerékből áll. Az ár tartalmazza a 4 kerék egyszeri átgumizását, centrírozását és  
a keréksúlyok árát. Az ár nem tartalmazza a gumiabroncsot. Az ajánlat személyautóra vehető igénybe, 
kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható  
a www.peugeot.hu oldalon) 2018. 04. 03-tól 06. 30-ig. A csomag részét képező 21 pontos átvizsgálást 
szemrevételezéssel, megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik (a pontok listáját keresse 
a www.peugeot.hu oldalon). 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 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 átvizs-
gálás 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 módosí-
tására vagy visszavonására. Jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A szolgáltatáscsomag 
ára más akcióval, csomag ajánlattal és kedvezménnyel nem összevonható. 

Kerékcsere 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.

POLLENSZŰRŐK 
  

30% KEDVEZMÉNNYEL1

Pollenszűrők kupon 1/2. oldal

1 Az akciós kedvezmény csak eredeti gyári pollenszűrőkre vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt 
vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a www.peugeot.hu oldalon) 
2018. 04. 03-tól 06. 30-ig. Az ajánlat más akcióval, csomagajánlattal és kedvezménnyel nem összevonható.

Pollenszűrők 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.

150 PONTOS  
KOMPLEX  
MŰSZAKI  
ÁTVIZSGÁLÁS  
ÉRTÉKBECSLÉSSEL

13 000 FT1

1 Szemrevételezéssel, megbontás nélkül végzett átvizsgálás, mely a nem-műszeres ellenőrzések esetében 
az átvizsgálást végző szakember szakmai tapasztalatai és hozzáértése alapján megadott, becsült érté-
keket 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 
időpontjában 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 papírjaiban rögzített adatait tekinti irányadónak, azok hitelességét nem ellenőrzi. Az ajánlat 
kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható 
a www.peugeot.hu oldalon) 2018. 04. 03-tól 06. 30-ig vehető igénybe. A kontrollpontok részletes listáját 
a „Műszeres állapotfelmérés szervizcsomagok“ táblázat tartalmazza a www.peugeot.hu/allapotfelme-
res-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 ajánlat-
nak. A szolgáltatáscsomag ára más akcióval, csomagajánlattal és kedvezménnyel nem összevonható. 
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

PEUGEOT FIXDÍJCSOMAGOK  

REJTETT KÖLTSÉGEK NÉLKÜL



KLÍMATISZTÍTÁS-
FERTŐTLENÍTÉS 
 + 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS 

4 900 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 Gyári klímatisztítósprayvel végzett beavatkozás. Az ajánlat személyautóra vehető igénybe, kizárólag 
az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a www.
peugeot.hu oldalon) 2018. 04. 03-tól 06. 30-ig. A csomag részét képező 21 pontos átvizsgálást szemre-
vételezéssel, megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik (a pontok listáját keresse a www.
peugeot.hu oldalon). Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a kötelező hatósági Műszaki Vizsgát és a „Gyá-
rilag 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 tájékozta-
tás 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 akci-
óval, csomag ajánlattal és kedvezménnyel nem összevonható. 

Klímatisztítás 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.

150 PONTOS  
KOMPLEX  
MŰSZAKI  
ÁTVIZSGÁLÁS  
ÉRTÉKBECSLÉSSEL
PEUGEOT  
GÉPJÁRMŰVEKHEZ

18 000 FT1

150 pontos komplex kupon 1/2. oldal

1 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? Szemrevételezéssel, megbontás nél-
kül 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 időpontjában 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 papírjaiban rögzített adatait tekinti 
irányadónak, azok hitelességét nem ellenőrzi. Az ajánlat kizárólag az akcióban részt vevő, magyarorszá-
gi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a www.peugeot.hu oldalon) 2018. 04. 03-tól  
06. 30-ig vehető igénybe.  A kontrollpontok részletes listáját a „Műszeres állapotfelmérés szervizcsomagok“ 
táblázat tartalmazza a www.peugeot.hu/allapotfelmeres-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, csomagajánlat-
tal és kedvezménnyel nem összevonható. 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

PEUGEOT FIXDÍJCSOMAGOK  

REJTETT KÖLTSÉGEK NÉLKÜL



KLÍMAGÁZ  
FELTÖLTÉS 
 + 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS 

12 900 FT1

1 A szolgáltatás igénybevételének feltételeit 
a kupon hátoldalán találja.

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

1 A csomag max. 250 gramm R134a hűtőközeg feltöltést tartalmaz. Az ajánlat személyautóra vehető 
igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája meg-
található a www.peugeot.hu oldalon) 2018. 04. 03-tól 06. 30-ig. A csomag részét képező 21 pontos át-
vizsgálást szemrevételezéssel, megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik (pontok listá-
ját keresse a www.peugeot.hu oldalon). 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. 

Klímagáz feltöltés 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.

GYÁRI  
ABLAKTÖRLŐLAPÁTOK 

30% KEDVEZMÉNNYEL1

Ablaktörlő kupon 1/2. oldal

1 Az akciós kedvezmény csak eredeti gyári ablaktörlőkre vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, 
magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a www.peugeot.hu oldalon) 2018. 
04. 03-tól 06. 30-ig. Az ajánlat más akcióval, csomagajánlattal és kedvezménnyel nem összevonható.

Ablaktörlő kupon 2/2. oldal

PEUGEOT FIXDÍJCSOMAGOK  

REJTETT KÖLTSÉGEK NÉLKÜL

PEUGEOT FIXDÍJCSOMAGOK  

REJTETT KÖLTSÉGEK NÉLKÜL



SZÉLVÉDŐ  
JAVÍTÁS 

1. HIBA  9 900 FT1

2. HIBA  4 900 FT1

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 Csak az első szélvédő javítható, a jogszabályban meghatározott esetekben és feltételekkel. A 2. és 3. hiba 
javítási ára csak akkor érvényes, ha a javítás az 1. hibával egyidőben történik. Az ajánlat személyautóra 
vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája 
megtalálható a www.peugeot.hu oldalon) 2018. 04. 03-tól 06. 30-ig. A csomag részét képező 21 pontos  
átvizsgálást szemrevételezéssel, megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik (pontok listá-
ját keresse a www.peugeot.hu oldalon). Ez az átvizsgálás nem helyettesíti a kötelező hatósági Műszaki 
Vizsgát és a „Gyárilag előírt időszakos vizsgálatokat” sem. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontrollpon-
tokon 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. Jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A szolgáltatáscsomag ára más 
akcióval, csomag ajánlattal és kedvezménnyel 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.

EUROREPAR  
ABLAKTÖRLŐLAPÁTOK  

Eurorepar ablaktörlő kupon 1/2. oldal

1 Az akciós kedvezmény csak Eurorepar ablaktörlőlapátokra vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt 
vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a www.peugeot.hu oldalon) 
2018. 04. 03-tól 06. 30-ig. Az ajánlat más akcióval, csomagajánlattal és kedvezménnyel nem összevonható.

Eurorepar ablaktörlő kupon 2/2. oldal

10% KEDVEZMÉNNYEL1

 + 21 PONTOS ÁTVIZSGÁLÁS1

2 ÉV GARANCIA



1 Az ajánlat személyautóra vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peu-
geot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a www.peugeot.hu oldalon) 2018. 04. 03-tól 06. 
30-ig. A csomag részét képező 21 pontos átvizsgálást szemrevételezéssel, megbontás nélkül, előre 
meghatározott pontokon végzik (a pontok listájátkeresse a www.peugeot.hu oldalon). Ez az átvizsgá-
lás nem helyettesíti a kötelező hatósági Műszaki Vizsgát és a „Gyárilag előírt időszakos vizsgálatokat” 
sem. Az átvizsgálás azt ellenőrzi, hogy a kontrollpontokon a vizsgálat időpontjában van-e meghibáso-
dás vagy sem, és nem vetíti előre az adott pontok és/vagy a jármű bármely más alkatrészének, beren-
dezésének 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 visszavonására. Jelen hir-
detés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A szolgáltatáscsomag 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  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 

5 900 FT1

Kerékcsere kupon 1/2. oldal

1 Egy szett négy darab kerékből áll. Az ár tartalmazza a 4 kerék le-és felszerelését, centrírozását és a 
keréksúlyok árát. Az ár nem tartalmazza a gumiabroncsot. Az ajánlat személyautóra vehető igénybe,  
kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalál-
ható a www.peugeot.hu oldalon) 2018. 04. 03-tól 06. 30-ig. A csomag részét képező 21 pontos át-
vizsgálást szemrevételezéssel, megbontás nélkül, előre meghatározott pontokon végzik (a pontok 
listáját keresse a www.peugeot.hu oldalon). 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 időpontjában van-e meghibásodás vagy sem, és nem vetíti előre az 
adott pontok és/vagy a jármű bármely más alkatrészének, berendezésének későbbi meghibásodási es-
hetőségét. 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. Jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlat-
nak. A szolgáltatáscsomag ára más akcióval, csomag ajánlattal és kedvezménnyel nem összevonható. 

Kerékcsere kupon 2/2. oldal

PEUGEOT FIXDÍJCSOMAGOK  

REJTETT KÖLTSÉGEK NÉLKÜL

PEUGEOT FIXDÍJCSOMAGOK  

REJTETT KÖLTSÉGEK NÉLKÜL



KERÉKPÁRTARTÓK  

CSOMAGTÉRTÁLCÁK  

Kerékpártartó kupon 1/2. oldal

Csomagtértálca kupon 1/2. oldal

1 Az akciós kedvezmény csak a P Automobil Import Kft. által forgalmazott tetőrúdra- vagy vonóho-
rogra szerelhető kerékpártartókra vehető igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi  
Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálható a www.peugeot.hu oldalon) 2018. 04. 03-tól 06. 
30-ig. Az ajánlat más akcióval, csomagajánlattal és kedvezménnyel nem összevonható.

1 Az akciós kedvezmény csak a P Automobil Import Kft. által forgalmazott csomagtértálcákra vehető 
igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája meg-
található a www.peugeot.hu oldalon) 2018. 04. 03-tól 06. 30-ig. Az ajánlat más akcióval, csomagaján-
lattal és kedvezménnyel nem összevonható.

Kerékpártartó kupon 2/2. oldal

Csomagtértálca 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.

1 A szolgáltatás igénybevételének 
feltételeit a kupon hátoldalán 
találja.

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

15%   KEDVEZMÉNNYEL1

15%   KEDVEZMÉNNYEL1



1 A szolgáltatás igénybevételének 
feltételeit a kupon hátoldalán 
találja.

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

1 A szolgáltatás igénybevételének 
feltételeit a kupon hátoldalán 
találja.

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

TETŐBOXOK

TETŐRUDAK 

Tetőbox kupon 1/2. oldal

Tetőrúd kupon 1/2. oldal

1 Az akciós kedvezmény csak a P Automobil Import Kft. által forgalmazott tetőboxokra vehető igénybe, 
kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálha-
tó a www.peugeot.hu oldalon) 2018. 04. 03-tól 06. 30-ig. Az ajánlat más akcióval, csomagajánlattal  
és kedvezménnyel nem összevonható.

1 Az akciós kedvezmény csak a P Automobil Import Kft. által forgalmazott tetőrudakra vehető igénybe, 
kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája megtalálha-
tó a www.peugeot.hu oldalon) 2018. 04. 03-tól 06. 30-ig. Az ajánlat más akcióval, csomagajánlattal  
és kedvezménnyel nem összevonható.

Tetőbox kupon 2/2. oldal

Tetőrúd kupon 2/2. oldal

20%   KEDVEZMÉNNYEL1

15%   KEDVEZMÉNNYEL1



1 A szolgáltatás igénybevételének feltételeit 
a kupon hátoldalán találja.

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

SZŐNYEGEK

Szőnyeg kupon 1/2. oldal

1 Az akciós kedvezmény csak a P Automobil Import Kft. által forgalmazott gyári autószőnyegekre vehető 
igénybe, kizárólag az akcióban részt vevő, magyarországi Peugeot-márkaszervizekben (ezek listája meg-
található a www.peugeot.hu oldalon) 2018. 04. 03-tól 06. 30-ig. Az ajánlat más akcióval, csomagaján-
lattal és kedvezménnyel nem összevonható.

Szőnyeg kupon 2/2. oldal

15% KEDVEZMÉNNYEL1


