POWER ON

NYA PEUGEOT e-208
100 % ELEKTRISK

Lanseringen av nya Peugeot e-208
med privatleasingpris

CENTRALT MATERIAL
NYA PEUGEOT e-2008 SUV

Följande är exempel på material som går ut centralt för kampanjen.
TV
Inget material tillgängligt för denna kampanj.

RADIO
Inget material tillgängligt för denna kampanj.

PRINT - annonser i olika format

POWER ON

NYA PEUGEOT e-208
100 % ELEKTRISK

Privatleasing
från 3.899 kr/mån
inkl. service
PROVKÖR IDAG

Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller 100.000 km, det som först inträffar. Peugeot Privatleasing: avtalstid 36 månader, 4.500 mil, garanterat restvärde och fast ränta, inkl. Peugeot
Easyserviceavtal. Elförbrukning 16,1 kWh/100 km. Förbrukningsvärdet är angivet enligt WLTP-körcykeln, avser blandad körning och gäller för specificerad grundnivå. För mer information se peugeot.se.
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

DIGITALT - banners och social media-annonser i olika format

BESTÄLLNINGSMATERIAL
NYA PEUGEOT e-2008 SUV

Följande material kan beställas och anpassas i storlek efter önskemål.
Ange exakta mått vid beställning.

PRINT

WEBB

Exempel på format för annonser:

Exempel på format för banners:

POWER ON

NYA PEUGEOT e-208
100 % ELEKTRISK

980x600 px
Privatleasing
från 3.899 kr/mån
inkl. service
PROVKÖR IDAG

980x240 px

Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller 100.000 km, det som först inträffar. Peugeot Privatleasing: avtalstid 36 månader, 4.500 mil, garanterat restvärde och fast ränta, inkl. Peugeot Easyserviceavtal.
Elförbrukning 16,1 kWh/100 km. Förbrukningsvärdet är angivet enligt WLTP-körcykeln, avser blandad körning och gäller för specificerad grundnivå. För mer information se peugeot.se. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

251x372 mm

POWER ON

NYA PEUGEOT e-208
100 % ELEKTRISK

320x320 px

Privatleasing
från 3.899 kr/mån
inkl. service
PROVKÖR IDAG

Peugeots nybilsgaranti inklusive Assistance gäller i 3 år eller 100.000 km, det som först inträffar. Peugeot Privatleasing: avtalstid 36 månader, 4.500 mil, garanterat restvärde och fast ränta, inkl. Peugeot Easyserviceavtal. Elförbrukning 16,1 kWh/100 km.
Förbrukningsvärdet är angivet enligt WLTP-körcykeln, avser blandad körning och gäller för specificerad grundnivå. För mer information se peugeot.se. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella ändringar, avvikelser och feltryck.
Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

251x178 mm

MATERIAL TILL ÅTERFÖRSÄLJARE
NYA PEUGEOT e-2008 SUV

Följande material kommer återförsäljare få inför kampanj.
ROLL UP

DEKALER

GOLVDEKAL

VÄGG 200x300 cm

