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Her kan du finde os:

PEUGEOT 308

Din serviceaftale med CAL gælder naturligvis på alle vores
servicecentre på Fyn og i Jylland. Får du et problem fx i
Op til
32,3
• Årlig
Lemvig, kigger du bare ind. Mangler
du en
pærekm/l
i Viby, skifter
vi den for dig. Er du løbet tør for sprinklervæske i Svendborg,
fylder vi sprinklervæske på. Også selv om aftalen er lavet i
Herning, Haarby, Holdstebro, Odense eller Silkeborg.

grøn ejerafgift fra 240 kr.

PEUGEOT
3
SERVICE

Op til 32,3 km/l • Årlig grøn ejera

AFTALE

TIL BILEN I DIT LIV
Peugeot Odense NV
Hans Egedes Vej 2A
Tlf.: 66 16 48 16

Peugeot Haarby
Faaborgvej 9
Tlf.: 64 73 12 70

Peugeot Svendborg
Odensevej 108
Tlf.: 62 21 47 74

Peugeot Viby

Hasselager Allé 3
Tlf.: 87 33 37 77

Peugeot Silkebog
Nyhøjvej 14
Tlf.: 87 23 55 00

Peugeot Herning
Lollandsvej 6
Tlf.: 97 22 16 66

DEN BEDSTE
PLEJE TIL BILEN I
DIT LIV!
Vi er eksperter at servicere

Peugeot Holstebro
Sletten 7
Tlf.: 97 42 17 00

Peugeot Lemvig
Lemvigvej 94
Tlf.: 97 83 60 54

SLIP FOR
UFORUDSETE
UDGIFTER!
199.990
PEUGEOT 308 5-DØRS

A
-A
32,3-18,5 km/l. CO2 82-125 g/km. Prisen er ekskl. lev. omk. på 3.780 kr. og evt. metallak.
Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl.

A
-A
32,3-18,5 km/l. CO2 82-125 g/km. Prisen er ekskl. lev. omk. på 3.780 kr. og evt. metallak.
FRAekstraudstyr.
KR.
Bilen er vist med
Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl.

DESIGNET TIL SUBLIME KØREOPLEVELSER

DESIGNET TIL SUBLIME KØREOPLEVELSER

++

++

Vi har fjernet alt det overflødige og gjort rattet mindre for at skabe plads til masser af køreglæde.
Vi har
Detfjernet
minimalistiske
alt det overfl
design
ødige
medogelegante
gjort rattet mindre for at skabe plads til masser af
linjer og sporty kurver leverer uovertrufne køreegenskaber. I kabinen bliver du mødt af det innovative
linjer og Peugeot
sporty kurver
i-Cockpit
leverer
og mulighed
uovertrufne
for køreegenskaber. I kabinen bliver du mødt
9,7” touch-skærm (fra Active niveau), der giver dig kontrol helt ud i fingerspidserne. Alt du skal gøre
9,7” touch-skærm
er at sætte dig
(fra
tilActive
rette og
niveau),
nyde turen.
der giver dig kontrol helt ud i fingerspidserne. Al
cal.dk
Læs
mere på 308.dk og prøv den hos din Peugeot-forhandler.
Læs mere på 308.dk og prøv den hos din Peugeot-forhandler.

PEUGEOT 308

PEUGEOT 308

PEUGEOT OdEnsE nV

PEUGEOT OdEnsE nV

Din bil er en stor computer. Derfor kræver det specialviden
og -værktøj at give din Peugeot den optimale pleje. Samt
originale reservedele. Det siger sig selv, at vi hos Peugeot
har den mest omfattende ekspertise i netop Peugeot.
Vi laver ikke andet.

C. A. Larsen Automobiler A/S
Hans Egedes Vej 2 A • 5210 Odense NV
Telefon 66 16 48 16 • www.peugeot.dk/odense-nv

C. A. Larsen Automobiler A/S
Hans Egedes Vej 2 A • 5210 Odense NV
Telefon 66 16 48 16 • www.peugeot.dk/odense-nv

FAST
LAV PRIS
Nemt og budgetsikkert
Med en Serviceaftale fra CAL er bilen i dit liv altid på toppen.
Du betaler en fast lav pris pr. måned og slipper for værkstedsregninger, der altid kommer, når det er mest ubelejligt. Du får
overblik og et sikkert budget til en særdeles attraktiv pris.

Hurra. Der er noget galt!
Det gælder nok ikke dig. I hvert fald ikke efter, du har lavet en
Serviceaftale. Men vi kender folk, som er lidt nervøse, når
deres bil skal til service. – Bare de nu ikke finder noget, der
skal laves. Det koster! Andre tænker: – Den knap, der lyser:
Det er nok en fejl, der går væk af sig selv. Og indrømmet:
Der er mange dyre komponenter i en moderne bil. Men med
en Serviceaftale har du intet at frygte. Er der noget galt, bliver
det lavet. Derfor er bilen i dit liv altid 100% i orden.

Poul Erik Sørensen

Det omfatter din Serviceaftale:

Bevar værdien af din bil
Det er vigtigt, at du følger Peugeots retningslinjer for
rettidige serviceeftersyn. Med din Serviceaftale er du sikret
professionel pleje af din bil. Vi bruger kun originale dele.
Når du følger serviceprogrammet, er din bils motorog gearkasse dækket op til 200.000 km - dog maks. 10 år.

Aftalen kan opsiges. Af dig
Din Serviceaftale kan altid opsiges. Med én måneds varsel.

”Man undgår uforudsete udgifter.
Og så er det dejligt nemt
med lånebil”

”Hvis der kommer større ting
bliver de bare lavet, uden
der kommer uventet regning”

Lars Lyskjær

208-2008 Benzin / diesel
36 mdr.

48 mdr.

60 mdr.

45.000

288/348

388/448

488/548

55.000

398/388

398/488

498/588

65.000

308/398

408/498

508/598

75.000

318/408

418/508

518/608

85.000

518/548

428/498

528/598

95.000

428/528

438/518

538/618

105.000

438/638

448/538

548/638

125.000

578/768

548/668

568/688

155.000

698/998

628/798

648/808

Km total
Service og mekanisk vedligeholdelse af bilen
Alle reparationer til opfyldelse af bilens drift og
traffiksikkerhed - inkl udgifter til arbejdsløn og
reservedele udført på et af vores 8 værksteder
Vedligeholdelse af aircondition/klimaanlæg.
Ved behov foretager vi eftersyn, evt. reparation
og påfylder kølemiddel
Gratis lånebil ved servicebesøg
Udskiftning af pærer og viskerblade mellem
service - inkl. materialer
Efterfyldning af motorolie, køler- og sprinklervæske
mellem service

Alle priser er pr. måned og inkl. moms.
Vinterdæk inkl. hjulskift og opbevaring kr. 50 ,- pr mdr

