PÁLYÁZZON ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA ÉS ÉLVEZZE
A LEGÚJABB PEUGEOT MODELLEK KÉNYELMÉT!
Az AutóPlusz 2020 pályázati program célja az aktív kerekesszéket, elektromos kerekesszéket
vagy elektromos mopedet használó, súlyosan mozgáskorlátozott személyek önálló
életvitelének támogatása, közlekedési lehetőségeik javítása egy, az állapotuknak megfelelő
gépjármű beszerzésének támogatásával.
Az elnyerhető támogatási összeg legfeljebb a személygépkocsi vételárának 50%-a,
de maximum 4 000 000 forint lehet. Pályázható összegek: 1 000 000 forint, 1 500 000 forint,
2 000 000 forint, 2 500 000 forint, 3 000 000 forint, 3 500 000 forint, 4 000 000 forint.
A részletes pályázati feltételeket megtalálja
a www.nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/autoplusz2020 oldalon.
A Peugeot büszke arra, hogy az AutóPlusz 2020 keretében korszerű modelljeivel segíthet
kényelmesebbé tenni a fogyatékos emberek hétköznapjait az Esélyautó közreműködésével.
Válasszon az Önnek ajánlott Peugeot modellek közül!

PEUGEOT 308 SW
ACTIVE PURETECH 110 LE
•
•
•
•
•
•

Ergonomikus Peugeot i-Cockpit® vezetőhely
Síkba dönthető hátsó üléspad
610 literes csomagtér
Gazdag alapfelszereltség
Metálfény az árban
8 fokozatú automata váltóval is rendelhető

Akciós ár: 7 640 000 Ft helyett 6 277 000 Ft-tól

AutóPlusz 2020 támogatással akár

3 277 000 Ft-tól elérhető*

PEUGEOT 3008
ACTIVE 1.2 PURETECH 130 LE
•
•
•
•
•
•
•

2017-ben az Év Autója
Innovatív Peugeot i-Cockpit® vezetőhely
Kényelmesen és könnyedén vezethető
Egyedülállóan tágas utas- és csomagtér
Gazdag alapfelszereltség
Metálfény az árban
8 fokozatú automata váltóval is rendelhető

Akciós ár: 8 850 000 helyett 7 796 000 Ft-tól

AutóPlusz 2020 támogatással akár

4 296 000 Ft-tól elérhető*

PEUGEOT RIFTER L1 ACTIVE
1.2 PURETECH 110 LE
• S UV megjelenés
• Praktikus, jól variálható utastér
• Peugeot i-Cockpit vezetőhely
• Páratlan kényelem és helykínálat
• 775 – 3500 literes csomagtartó
• 8 fokozatú automata váltóval is rendelhető
Akciós ár: 7 255 000 Ft helyett 6 332 100 Ft-tól

AutóPlusz 2020 támogatással akár

3 332 000 Ft-tól elérhető*

Az Esélyautó azzal a céllal alakult meg, hogy a fogyatékos embereket
tömörítő érdekvédelmi szervezetekkel közösen támogatást nyújtson számukra
és családjaik hétköznapjaiban.
A Mobilitás Programban azon személyeknek és családjaiknak, akik a Fot. tv. szerint
fogyatékos személynek minősülnek és az érdekvédelmi szervezet érvényes tagsági
igazolványával rendelkeznek, adjon lehetőséget új gépjármű egyedi, kedvezményes áron
történő megvásárlására. További információ a www.eselyauto.hu oldalon érhető el.

A Peugeot márka és az Esélyautó számára kiemelten fontos a társadalmi
felelősségvállalás és a rászorulók támogatása.

* Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett AUTÓPLUSZ2020 „Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére” néven meghirdetett pályázat keretében elnyerhető legmagasabb
pályázati támogatással csökkentett akciós vételár, mely nem tartalmazza a forgalomba helyezés költségét valamint a vagyonszerzési illeték díját. 2020. november 10-én
érvényes listaárak alapján. További részletek az NSZFK honlapján: https://www.nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/autoplusz2020
A tájékoztatás nem teljes körű, a részleteket keresse az eselyauto.hu oldalon és a kijelölt Peugeot márkakereskedésekben. A Peugeot RIFTER WLTP szerinti vegyes
üzemanyag-fogyasztása 5,5 – 7,3 L/100 km, CO2-kibocsátása 144-165 g/km. A Peugeot 308 SW WLTP szerinti vegyes üzemanyag-fogyasztása 3,5 - 4,9 l/100 km,
CO2-kibocsátása 91-112 g/km. A Peugeot 3008 WLTP szerinti vegyes üzemanyag-fogyasztása: 3,9 - 5,4 l/100 km, CO2-kibocsátása 103-124 g/km. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás értékek az új gépjárművek esetén 2018. szeptember 1. óta alkalmazandó WLTP-tesztelési eljárás szerint kerültek
megadásra. Az üzemanyag-fogyasztásról és a CO2-kibocsátásról további információt az értékesítési helyen közzétett üzemanyag-gazdaságossági címkében,
továbbá a közlekedési hatóság által kiadott üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben találhat (a 2017. év vonatkozásában közzétett legfrissebb fogyasztási
kiadvány a https://www.nkh.gov.hu/mediakozpont/kiadvany/-/b/2308872/fogyasztasi-kiadvany-2017 linken elérhető). További információkért, kérjük, keresse
a Peugeot márkakereskedéseket!

