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NYA 2008 ACTIVE PureTech   
Peugeot Plus 1.599 kr/mån  

inklusive service



NYA  
PEUGEOT 2008

Snart är den här! Nya Peugeot 2008 SUV har fått ett helt nytt uttryck med 

stilsäker design och ny avancerad teknologi. Låt blicken glida över den kaxiga 

fronten med vertikal grill, hasplåtar i aluminiumlook och de snygga svarta 

skärmbreddarna. Öppna dörren, precis som tidigare möts du av exklusiv  

design, påkostade materialval och en hög körposition vilket gör insteget lätt.  

EXCITEMENT

LÄGST  
FÖRBRUKNING 
I KLASSEN

NYA 2008 ACTIVE
PureTech 82 ETG5

  4,4 l/100 km  102 g/km

Peugeot Plus 1.699 kr/mån inkl. service

Rek. pris 154.900 kr
Ord. pris 169.900 kr
Tillägg ALLURE 15.000 kr

NYA 2008 ACTIVE
PureTech 110 

  4,7 l/100 km  108 g/km

Peugeot Plus 1.799 kr/mån inkl. service

Rek. pris 164.900 kr
Ord. pris 179.900 kr 
Tillägg ALLURE 15.000 kr

Nya smidiga Peugeot 2008 passar  
perfekt i stan. Med nyheterna back- 
kamera och Active City Brake blir ingen 
manöver eller parkering ett problem. 
Inte heller otillgänglig terräng är ett 
problem för nya Peugeot 2008 tack  
vare den förhöjda markfrigången och 
sina SUV-egenskaper. 

Nya Peugeot 2008 är designad för att 
klara alla äventyr du väljer att ge dig  
ut på.    

Allure 4Parkeringsradar bak4ACC4USB416” aluminiumfälgar 
  47” pekskärm4Elinfällbara sidospeglar4Läderratt 
  4Bluetooth 4Peugeot LED-track i taket och mycket mer

BlueHDi M
ILJÖ

BIL*

FINNS SO
M

*Miljöbil enligt Trafikverkets definition. Skattebefriad i fem år.



Nya Peugeot 208 STYLE Unna dig en skräddar- 

sydd Peugeot 208 STYLE, med den rätta  

utrustningen för dig att möta sommaren i. Du 

får lätt plats med allt som behövs inför en dag 

på stranden samtidigt som tvåzonsklimat- 

anläggningen håller dig sval. Dessutom ingår 

parkeringsradar bak, vilket gör att du enkelt  

manövrerar din Peugeot 208 STYLE. 

Med flertalet färger att välja på kan du få din  

Peugeot 208 STYLE precis som du själv önskar. 

Kundvärde 17 000 kr på STYLE - spara 11 000 kr. 

För dig som vill vara stilsäker och ställer högsta krav på teknik lanserar  

vi nu STYLE: en synnerligen attraktiv kombination av design och teknik 

utan kompromisser. Peugeot har skräddarsytt denna bil för dig som inte 

bara vill ha det bästa, utan även gillar att göra en bra affär. STYLE har  

bäst värde för pengarna av allt vi någonsin lanserat, oavsett modell.  

Vardagslyx har aldrig varit en bättre affär.

SMART DESIGN, SPÄNNANDE TEKNIK

Monogramme latéral droit et gauche 108, 308, 3008, 5008, Partner :

Monogrammes latéraux droit et gauche 208 et 2008 :

coté gauche : coté droit :

NYA 208
PureTech 82

  4,5 l/100 km  104 g/km
Privatleasing 1.949 kr/mån inkl. service
Peugeot Plus 1.449 kr/mån inkl. service

Rek. kampanjpris 129.900 kr
Ord. pris 144.900 kr

NYA 208
PureTech 82 ETG5

  4,1 l/100 km  95 g/km
Privatleasing 2.099 kr/mån inkl. service
Peugeot Plus 1.549 kr/mån inkl. service

Rek. kampanjpris 139.900 kr
Ord. pris 154.900 kr

Monogramme latéral droit et gauche 108, 308, 3008, 5008, Partner :

Monogrammes latéraux droit et gauche 208 et 2008 :

coté gauche : coté droit :

Monogramme latéral droit et gauche 108, 308, 3008, 5008, Partner :

Monogrammes latéraux droit et gauche 208 et 2008 :

coté gauche : coté droit :

208 4Parkeringsradar bak4Glastak eller navigation47” pekskärm
	 4Bluetooth4USB 4Regnsensor4LED-ljus både fram och bak 
 4Kromade elinfällbara sidospeglar4Tvåzons klimatanläggning  
  och mycket mer

PEUGEOT 208 & 308 
STYLE – NYHET 

308 STYLE – NYHET Med nya Peugeot 308 STYLE kan du och dina passa- 

gerare njuta av stjärnhimlen genom glastaket. Tack vare navigationen hittar 

du fram till din destination. De snygga 17”-fälgarna imponerar på grannarna 

och med backkameran undviker du hinder bakom bilen. Kort sagt - med en 

308 STYLE är all utrustning redan standard. Självklart tar du även hänsyn till 

miljön, eftersom våra motorer är testvinnare vad gäller förbrukning och utsläpp.

Kundvärde 30 000 kr på STYLE - spara 15 000 kr.

STYLE

308 5D    
PureTech 110 

  4,6 l/100 km  107 g/km
Privatleasing 2.549 kr/mån inkl. service
Peugeot Plus 1.949 kr/mån inkl. service

Rek. kampanjpris 174.900 kr  
Ord. pris 199.900 kr

308 5D 
PureTech 130 AUTOMAT

  4,9 l/100 km  112 g/km
Privatleasing 2.849 kr/mån inkl. service
Peugeot Plus 2.299 kr/mån inkl. service

Rek. kampanjpris 199.900 kr 
Ord. pris 229.900 kr

Båda versionerna:  
Kombitillägg (SW) 10.000 kr

Monogramme latéral droit et gauche 108, 308, 3008, 5008, Partner :

Monogrammes latéraux droit et gauche 208 et 2008 :

coté gauche : coté droit :

Monogramme latéral droit et gauche 108, 308, 3008, 5008, Partner :

Monogrammes latéraux droit et gauche 208 et 2008 :

coté gauche : coté droit :

308
4Navigation4Backkamera
417” Aluminiumfälgar (ej diesel) 
4Panoramaglastak4Komfortstolar 
4Dubbla avgasrör4Takrails (endast SW) 
4Tvåzons klimatanläggning 
4Parkeringsradar bak och mycket mer 

AUTOM
AT PÅ KÖPET



COOL

PEUGEOT 208 & 308 COOL Det är varmt nu. Solen steker. Du har din  

iskalla dryck i mugghållaren. Airconditionen är på max i din Peugeot COOL. 

Farthållaren är inställd på den rätta hastigheten. Du streamar favoritmusiken 

via Bluetooth. Du kan koppla av fullständigt. Det här blir en perfekt resa. 

Peugeot 208 & 308 COOL är utrustade med allt du behöver. Lägg till ett  

fantastiskt pris så har du en oslagbar kombination. 

PEUGEOT 208 & 308 
COOL – NYHET

PEUGEOT  
FINANSIERING

108 5D ACTIVE PureTech
  4,1 l/100 km   95 g/km

Privatleasing 1.330 kr/mån
Peugeot Plus 1.199 kr/mån inkl. service

Rek. kampanjpris 104.900 kr  
Ord. pris 114.900 kr
Tillägg TOP 10.000 kr (öppningsbart tygtak)

 
PEUGEOT 108

FASHION

Inled sommaren med att unna dig den stilsäkra och smidiga Peugeot 108. 

Med Peugeot 108 TOP! kan du enkelt släppa in sommarluften genom det  

flexibla öppningsbara taket för en härlig frihetskänsla. Med åtta olika  

designpaket kan du själv välja hur du vill designa din egen bil. Väljer du  

dessutom privatleasing betalar du samma låga summa varje månad och  

får på så vis enkelt koll på ekonomin.

Fler och fler väljer även att köra en ny  

Peugeot - ett av Sveriges snabbast  

växande bilmärken. 

Med Peugeot Privatleasing kan du köra  

en ny bil med alla fördelar det innebär.  

Efter tre år kan du byta till en helt ny bil 

igen. Och viktigast av allt är att du inte  

behöver ha någon kontantinsats – utan  

behöver bara fokusera på månadskostnaden.

Med en fast, låg månadskostnad vet du vad 

din bil kostar dig. 

Vill du istället äga din Peugeot, erbjuder vi 

det helt unika Peugeot Plus. Ett helt nytt 

koncept baserat på 36 månader, där service 

ingår. Du betalar en kontantinsats på 20 % 

och får ett fast restvärde redan vid bilköpet. 

Väljer du dessutom att köpa ut bilen efter 

avbetalningstiden får du alla dina månads-

inbetalningar som avdrag. Du betalar alltså 

inte bara en väldigt låg månadskostnad,  

du betalar dessutom direkt till dig själv.  

Det är smartare än ett vanligt billån helt  

enkelt! Fullständig information finner du  

på peugeot.se. 

NYA 208 COOL  
PureTech 

  4,4 l/100 km  102 g/km
Privatleasing 1.699 kr/mån inkl. service
Peugeot Plus 1.299 kr/mån inkl. service

Rek. kampanjpris 109.900 kr*  
Ord. pris 129.900 kr
*Gäller utvalda bilar. Spara 20.000 kr

308 5D COOL  
PureTech 

  5,0 l/100 km  114 g/km
Privatleasing 2.099 kr/mån inkl. service
Peugeot Plus 1.549 kr/mån inkl. service

Rek. kampanjpris 139.900 kr  
Ord. pris 169.900 kr. Spara 30.000 kr.

208 4AC4Farthållare/fartbegränsare4CD-Radio och mycket mer

308 4AC4Farthållare/fartbegränsare	4CD-Radio4Bluetooth 
 4USB och mycket mer

4AC4USB4Bluetooth4Eluppvärmda framsäten och mycket mer



PEUGEOT  
4008 4WD

Äventyret är ditt! Peugeot 4008 4WD sätter inga 

 gränser - du tar dig fram överallt. Du känner 

dig både modern, säker och sportig i vår nya 

fyrhjulsdrivna och attraktiva SUV. Komforten är 

på topp - du sitter bekvämt och högt och den 

trivs lika bra bortom allfarvägarna som i staden. 

Den rikliga standardutrustningen gör din fritid 

lyxigare och din vardag enklare. Såväl utsida som 

insida strålar av förtroende tack vare de kaxiga 

18’’ fälgarna och den stora tydliga färgskärmen. 

Äventyret bara ligger där och väntar på dig. 

Peugeot 4008 gör din körning säker oavsett 

omständigheter och omgivningar. Den erbjuder 

tre körlägen: 4WD-läget fördelar automatiskt 

kraften mellan fram- och bakaxel, 4WD Lock 

låser kraften för bästa framkomlighet i låga 

hastigheter och 2WD-läget ger dig den perfekta 

kombinationen mellan optimal bränsleekonomi 

och körglädje.

PEUGEOT 
2008 CROSSOVER

Det ska vara bekvämt och enkelt att köra och äga bil. Med Peugeot 2008 

får du båda delarna. Du sitter högt och bekvämt samtidigt som du har bra 

koll på trafiken. Genom att välja automat på din nya Peugeot 2008 slipper 

du växla och just nu betalar du inget extra för det. Peugeot 2008 är full- 

utrustad redan från start, men väljer du den högre utrustningsnivån ALLURE 

får du dessutom parkeringsradar bak, ACC och lyxiga Peugeot LED-track i 

taket. Genom att finansiera din nya Peugeot 2008 genom privatleasing får 

du enkelt koll på din låga månadskostnad. 

SENSATION 

2008 ACTIVE
PureTech 82 ETG5 Automat

  4,3 l/100 km  99 g/km
Privatleasing 2.149 kr/mån inkl. service 
Peugeot Plus 1.599 kr/mån inkl. service

Rek. pris 144.900 kr
Ord. pris 169.900 kr

2008 ALLURE  
PureTech 82 ETG5 Automat

  4,3 l/100 km   99 g/km
Privatleasing 2.349 kr/mån inkl. service
Peugeot Plus 1.749 kr/mån inkl. service

Rek. pris 159.900 kr  
Ord. pris 184.900 kr

SISTA CHANSEN, AUTOMAT PÅ KÖPET
SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER

JUST NU: ADVENTURE EDITION*  
- TAKBÅGAR OCH DRAGKROK PÅ KÖPET!
* Gäller endast utvalda modeller. Gäller så långt lagret räcker.  

4Parkeringsradar bak4ACC47” pekskärm416” aluminiumfälgar 
4Elinfällbara sidospeglar4Läderratt4USB4Bluetooth 
4Peugeot LED-track i taket och mycket mer

NO LIMITS

4008 ALLURE Business Edition 

e-HDi 115 4WD
 5,0 l/100 km  132 g/km

Privatleasing 3.799 kr/mån inkl. service
Peugeot Plus 2.699 kr/mån inkl. service

Rek. pris 254.900 kr  
Ord. pris 269.900 kr

4W
D

4Navigation4Parkeringsradar  fram och bak4Backkamera 
4Panoramaglastak4Takrails4Mörktonade sidorutor bak 
418” aluminiumfälgar och mycket mer



  
PEUGEOT 5008

Peugeot 5008 – En mer mångsidig bil än väldesignade Peugeot 5008 får  

du leta efter, men det vill du inte - för den här bilen ger dig allt: bekvämlighet, 

rymlighet - sju sittplatser är standard - och låga utsläpp till ett bra pris.  

Peugeot 5008 är dessutom säker, trygg och snål. Flera versioner är  

miljöbilsklassade. 

5008 finns också med den miljöbilsklassade BlueHDi 120-motorn med  

manuell eller automatisk växellåda

VIEW

5008 ACTIVE PureTech 130
 5,3 l/100 km  122 g/km

Privatleasing 2.899 kr/mån inkl. service
Peugeot Plus 2.049 kr/mån inkl. service

Rek. kampanjpris 189.900 kr  
Ord. pris 214.900 kr

Bagageutrymmet har en volym  
på 823 liter med fem sittplatser.  

Finns även med automat som miljöbil.

4Tvåzons klimatanläggning416” aluminiumfälgar 
4Sju säten4Regnsensor4Bluetooth4USB och mycket mer

PEUGEOT 3008

Packa väskan, matsäckskorgen, ta med vandringskängorna, surfbrädan eller 

pjäxorna. Fikabänken följer med på köpet - nedre delen av bagageluckan går 

att fälla ut och sitta på. Genom den höga och bekväma sittpositionen i  

sätena ser du såväl dina medtrafikanter som omgivningen bättre.  

Peugeot 3008 Crossover är lika äventyrlig som du. 

ADVENTURE

3008  
PureTech 130 

  4,9 l/100 km  115 g/km
Privatleasing 2.999 kr/mån inkl. service
Peugeot Plus 2.149 kr/mån inkl. service

Rek. pris 199.900 kr 
Ord. pris 214.900 kr

3008 ACTIVE  
BlueHDi 120 Automat 

  4,2 l/100 km  109 g/km
Privatleasing 3.299 kr/mån inkl. service
Peugeot Plus 2.349 kr/mån inkl. service

Rek. pris 219.900 kr  
Ord. pris 244.900 kr 

AUTOM
AT PÅ KÖPET

Bagageutrymmet har justerbart golv så att 
 volymen kan varieras från 512 liter till 1 604 liter.

Monogramme latéral droit et gauche 108, 308, 3008, 5008, Partner :

Monogrammes latéraux droit et gauche 208 et 2008 :

coté gauche : coté droit :

STYLE 4Panoramaglastak4Parkeringsradar fram och bak 
  4Adventure Pack4USB4Tvåzons klimatanläggning  
  4Bluetooth och mycket mer

BlueHDi M
ILJÖ

BIL*

FINNS SO
M

*Miljöbil enligt Trafikverkets definition. Skattebefriad i fem år.

SJU SITTPLATSER



PEUGEOT  
GREEN BUSINESS 

BUSINESS

Har du förmånen att ha tjänstebil? Då kan vi 

glädja dig än mer genom att erbjuda ett stort och 

spännande modellprogram med välutrustade 

och lågförbrukande bilar. 

Gör en bra affär även när det gäller ditt bilval: 

välj en av våra Green Business-bilar som är 

skattebefriade i fem år. Kombinationen av hög 

utrustningsnivå, lågt förmånsvärde och marknad- 

ens lägsta förbrukning skapar optimala  

förutsättningar för många sköna mil i bilen. 

Läs mer om Peugeots businessmodeller på www.peugeot.se/tjanstebil.  
*Miljöbil enligt Trafikverkets definition. Skattebefriad i fem år. 

308 SW ALLURE  
BlueHDi 120 Automat
Green Business

 3,7 l/100 km  96 g/km

Rek. kampanjpris 219.900 kr  
Ord. pris 249.900 kr

NYA 508 SW GT    
BlueHDi 180 Automat
Green Business

 4,4 l/100 km  114 g/km

Rek. kampanjpris 294.900 kr  
Ord. pris 334.900 kr

 MILJÖBIL* MED 180 hk AUTOMAT

MILJÖBIL* MED AUTOMAT 

4Navigation4Adaptiv farthållare 
4 Full-LED-strålkastare4Nyckelfri start  
 och upplåsning4Parkeringsradar  
 fram och bak och mycket mer

4Navigation4Motoriserad baklucka 
4Halvläderklädsel4Panoramaglastak
4Eljusterbart förarsäte4Nyckelfri start  
 och upplåsning4Full-LED-strålkastare  
 och mycket mer

UN
DER 5

 B
ASBELO

PP

UN
DER 7 

BASBELO
PP

308

508

Du känner direkt hur bekväm och rymlig  

Nya Peugeot 508 är. Sätena inbjuder till långa,  

sköna resor. Allt ditt bagage får plats utan  

problem i det rymliga bagageutrymmet.  

Nya Peugeot 508 har mycket utrustning och  

utrymme som standard till ett fantastiskt pris.

Att den dessutom är miljöbil gör bara saken ännu 

bättre – den är skattebefriad i fem år. Det finns 

flera finansieringsalternativ att välja mellan.
*Miljöbil enligt Trafikverkets definition. Skattebefriad i fem år.

NYA 
PEUGEOT 508 SW

NYA 508 SW ACTIVE  
BlueHDI 120 Automat
Förbrukning 4,0 l/100 km, CO2 104 g/km
Peugeot Privatleasing 3.299 kr/mån
Peugeot Plus 2.499 kr/mån inkl. service

Rek. pris 239.900 kr  
Ord. pris 269.900 kr

Köp till Allure-paketet med:
4Panoramaglastak4Navigationssystem 
4Full-LED-strålkastare 
4Halvläderklädsel 
4Nyckelfri start och upplåsning 
417” aluminiumfälgar och mycket mer 

Pris 25.000 kr

SUSTAINABILITY

MILJÖBIL*

4Tvåzons klimatanläggning416” aluminiumfälgar4Regnsensor 
4Elinfällbara sidospeglar4Bluetooth4USB och mycket mer

AUTO
M

AT
 P

Å K
ÖPET



 PEUGEOT 
TRANSPORTBILAR

Från proffs till proffs: med ett utbud som är ett av marknadens bredaste, 

kan du hitta en transportbil som lämpar sig för dina behov och ditt företag. 

Din transportbil anpassas så som du vill ha den, för att den ska passa dig  

i ditt arbete.

Med det nya InBusiness-konceptet har vi på Peugeot tagit fram instegs- 

modeller för de kunder där ekonomin är det väsentliga, men fortfarande 

starkt fokus på hög kvaliet. Våra InBusiness-modeller är byggda på exakt 

samma högkvalitativa chassi som våra PRO-modeller och utrustade med  

det allra nödvändigaste såsom farthållare, aircondition och mellanvägg. 

Med våra InBusiness-modeller är ni garanterade att få en transportbil  

framtagen av proffs, med samma höga kvalité men till ett mer ekonomiskt 

fördelaktigt pris. 

PROFESSIONAL

NYA PEUGEOT  
PARTNER TEPEE

FLEXIBILITY

Nya Partner Tepee är smart och flexibel. Du 

kan fälla sätena för att få utrymme likt en liten 

lastbil och sätta in två extra stolar och därmed  

transportera upp till sju personer. Med tak av 

glas (tillval) får alla passagerare dessutom en  

mer upplevelsefylld färd. 

Tepee har nya effektiva och ekonomiska motorer. 

De integrerade varselljusen har LED-teknologi. 

Nya Partner Tepee har också en rad andra  

innovativa funktioner. Den är med andra ord  

robust och redo för action.

 

 

NYA PARTNER TEPEE
ACTIVE BlueHDi 100

 4,3 l/100 km   113 g/km
Privatleasing 2.649 kr/mån inkl. service
Peugeot Plus 1.899 kr/mån inkl. service

Rek. kampanjpris 169.900 kr  
Ord. pris 184.900 kr

ADVENTURE EDITION* 
- JUST NU TAKBÅGAR OCH 
DRAGKROK PÅ KÖPET!

Nya Peugeot Partner Tepee har riktigt många förvaringsutrymmen och flexibla 
lösningar. Med fem säten rymmer bagageutrymmet totalt 1 350 liter och  
är praktiskt kvadratiskt utformat. 

*Begränsat antal, gäller flera olika versioner. 

4AC4Hill Assist4LED-signaturljus fram 
4Farthållare och fartbegränsare och mycket mer

 
PEUGEOT SERVICEAVTAL
Alla vill ha ett tryggt bilägande. Även du. Med Peugeot Serviceavtal är 

du garanterad vår Peugeot Originalservice som innebär att en auktori- 

serad tekniker utför service och servicetillägg* enligt Peugeots rekom-

mendationer och att enbart originaldelar används vid verkstadsbesöket. 

Vårt nationella avtal gör att du kan serva din bil på vilken av våra auktori-

serade verkstäder som helst i landet, oavsett var du har köpt din bil. 

Du kan teckna ditt avtal från ett upp till fem år och det gäller för både nya 

och begagnade Peugeotbilar, dock får bilen vara högst ett år gammal  

eller innan första servicen är gjord. Månadskostnaden är densamma  

under hela avtalsperioden och priset är baserat på bilmodell, körsträcka 

och den omfattning du väljer. Totalpriset för serviceavtal är bättre än om 

du väljer kontantpris vid motsvarande servicetillfällen.
*Servicetillägg omfattar byte av bromsvätska, luftfilter, tändstift, kupéfilter och kamrem vid Peugeots 
rekommenderade intervall.

PÅ TRANSPORTBILSÄGANDET

PEUGEOT InBusiness

FULL KONTROLLNYA PARTNER InBusiness 
L1 BlueHDi 75  

  4,3 l/100 km  112 g/km
4Multiflexsoffa4Mellanvägg 
4Aircondition4Förar- och  
 passagerarairbag

Pris 114.900 kr
Rek. kampanjpris 149.900 kr exkl. moms

EXPERT InBusiness  

L1 5m3 HDi 90
  6,7 l/100 km  177 g/km 

4Dubbelt passagerarsäte 
4Mellanvägg4Aircondition 
4Högerskjutdörr

Pris 149.900 kr   
Rek. kampanjpris 195.900 kr exkl. moms

BOXER InBusiness  
L1H1 8m3 330 BlueHDi 110 

  6,8 l/100 km  180 g/km
4Parkeringsradar bak 
4Farthållare4Fartbegränsare 
4Dubbelt passagerarsäte 
4Mellanvägg4Aircondition 
4Förstärkt fjädring 

Pris 199.900 kr  
Rek. kampanjpris 249.900 kr  exkl. moms  

JUST NU: EXPERT PRO 163 hk AUTOMAT ENDAST 199.900 kr 
Gäller endast utvalda modeller. Gäller så långt lagret räcker.  



Samtliga erbjudanden gäller vid ordertecknande t.o.m. 31/7 2016. Förmånlig finansiering genom Peugeot Finans, 3,99% ränta. Månadskostnaden för privatleasing är endast rekommenderad och kan variera 
efter tillval, körsträcka och avtalsperiod. PEUGEOT GARANTIER. Personbilar: 3 års nybilsgaranti eller max 100 000 km, 3 år med Peugeot Assistance, 12 års genomrostningsgaranti och 3 års lackgaranti. 
Transportbilar: 3 års nybilsgaranti eller max 100 000 km, 3 år med Peugeot Assistance, 5 års genomrostningsgaranti och 2 års lackgaranti. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. 
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 

Det är åter dags för vårt omtyckta ”Öppet hus”, närmare bestämt helgen 
den 18–19 juni. Kom in och provkör flexibla Peugeot 2008 - robust som en 
SUV och kompakt som en stadsbil.

Peugeot 2008 är crossovern som kombinerar det bästa av två världar för att 
göra körning i stadstrafik ännu mer bekväm. Denna mångsidiga och flexibla 
bil passar för alla körsituationer. 

Välkommen in på en provkörning!

*Offerten får vara max 14 dagar gammal och skall vara specificerad avseende material och arbete. För att garantin ska  
gälla måste den vara från en icke märkesbunden kedjeverkstad eller från en märkesbunden verkstad, inom samma  
postort som vår verkstad. Garantin gäller ej plåt-, däck- eller glasreparationer.

PROFFS MED PRISGARANTI
Våra auktoriserade Peugeotverkstäder är det 
absolut bästa verkstadsvalet för dig när din bil  
behöver service eller underhåll. Våra service-
tekniker är specialiserade på Peugeot och har  
tillgång till den senaste tekniken samt använ-
der uppdaterade programvaror för att kunna  
ta hand om din bil på bästa möjliga sätt. Vi 
använder såklart alltid Peugeot originaldelar  
för att du ska kunna känna dig trygg och säker 
på att din bil fungerar optimalt efter besöket. 
Dessutom är originalstämpeln i serviceboken 
värdefull för din bils andrahandsvärde! 

Vi är helt enkelt bäst på Peugeot, men det 
innebär inte att vi är dyrast. För att visa detta 
inför vi nu prisgaranti på vår Peugeot original-
service. Därmed behöver du inte betala mer 
för att besöka proffsen på våra auktoriserade 
verkstäder, utan vi garanterar dig det  
bästa priset när du behöver serva din  
Peugeot. Om du mot förmodan  
hittar likvärdig service till ett lägre  
pris innan arbetet är utfört hos oss,  
så matchar vi den offerten. 
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 SÄKERT

ÖPPET HUS 18–19 JUNI 
I HELA SVERIGE - se lokala öppettider på peugeot.se 


