„7 dní Peugeot“: prodejní rozjezd roku 2016
Začátek nového roku a akce „7 dní Peugeot“ patří neodmyslitelně k sobě. Letos bude opět z čeho vybírat.
V týdnu od 18. do 24. ledna bude kompletní řada bohatě vybavených modelů značky Peugeot nabízena za
velice atraktivní ceny.

Nejvýhodnější ceny dostaly právě nejžádanější modely, např.:
Peugeot 208: Po loňském faceliftu má atraktivnější design, nové motory, hedvábně matné laky, automatickou
převodovku a spoustu nových příplatkových prvků výbavy, jako např. couvací kameru či Active City Brake,
který umí aktivně automaticky přibrzdit či úplně zastavit vozidlo, hrozí-li mu kolize. Výkonné motory BlueHDi
si vystačí s 3,5 l paliva na 100 km, benzínový PureTech si řekne jen o litr víc. V rámci akce „7 dní Peugeot“
koupíte bohatě vybavený pětidveřový Peugeot 208 za cenu od 250 000 Kč + 5 letá značková záruka zdarma.

Peugeot 2008:
Malý městský crossover, jehož prodeje i popularita rostou přímo raketově. Kompaktní prostory a chytré
technologie na přání, např. parkovací systém City Park, z něj činí ideálního společníka do města. Neztratí se ale
ani na nezpevněných cestách. Z bláta ho snadno vytáhne příplatková funkce Grip Control. Peugeot 2008 je
nabízen za cenu od 310 000 Kč (ACTIVE 1.2 PureTech 82k MAN5) + 5 letá značková záruka zdarma.

Peugeot 308:
Celosvětově nejprodávanější model značky Peugeot. Nasbíral už přes 30 různých ocenění po celém světě
včetně titulu Auto roku, který získal v roce 2014. A není divu! Design, ergonomie, technologie, výbava, úsporné
motory... vše je propracováno do posledního detailu. Pořiďte si i vy jeden z nejúspěšnějších peugeotů všech
dob. V rámci akce „7 dní Peugeot“ můžete mít pětidveřovou verzi za cenu od 325 000 Kč, populární kombi 308
SW pak od 385 000 Kč. Bohatá výbava a pětiletá značková záruka jsou samozřejmostí.

Peugeot 3008:
Má na svém kontě už má téměř 3/4 miliónu zákazníků po celém světě. Tento crossover dokázal originálně
spojit různé automobilové segmenty a zajistil si tak dynamiku hatchbacku, prostornost MPV a vzhled SUV. Už
od uvedení na trh se chlubil velice výrazným a moderním designem. Facelift z roku 2013 vzhled vozu ještě
vylepšil a přidal moderní doplňky výbavy. Pořiďte si osvědčený a úsporný diesel 1.6 BlueHDi 120 k za cenu od
495 000 Kč. Odmění vás nízkou spotřebou 4,1 l/100 km, spolehlivostí a odolností. 5 let záruky dostanete jako
bonus.
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Peugeot 5008:
Věděli jste, že tento oblíbený rodinný vůz je druhým nejprodávanějším MPV střední velikosti v ČR? Vděčí za to
své pověsti spolehlivého, prostorného a dynamického člena rodiny. Nabízí vysokou úroveň praktičnosti,
komfortu i bezpečnosti. Funkční interiér lze libovolně upravovat. Pro přepravu více pasažérů přijde vhod
příplatková 7místná verze. Pokud přídavná sedadla právě nepotřebujete, snadno vklouznou do podlahy a máte
opět k dispozici objemný zavazadelník s kapacitou až 2506 l. Akční cena Peugeotu 5008 s bohatou výbavou
startuje na 470 000 Kč + 5 let značkové záruky zdarma.
A akční nabídka výhodných produktů pokračuje! Už za 240 000 Kč můžete koupit sedan Peugeot 301 ACTIVE.
Více než stotisícové akční slevy se vztahují k modelům Peugeot 508 a Peugeot Partner Tepee, 30 až 50 tisíc
korun pak k modelu Peugeot 108. Přijďte se přesvědčit na vlastní oči do našich showroomů.
Veškeré uvedené modely Peugeot zakoupíte u koncesionáře Federal Cars. Navštivte kteroukoliv pobočku
v Liberci nebo v Praze a vyberte si některý z nabízených modelů. Vozy si můžete otestovat během testovací
jízdy. Rádi vám poradíme s možnostmi financování. Nabízíme například operativní leasing pro soukromé
osoby RELAX a RELAX PLUS. Těšíme se na vás.
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