Campanie Service :
“CUPON DE DISCOUNTURI SERVICE”
SERVICE”
REGULAMENT

IMPORTANT!
IMPORTANT !
Campania se adresează în primul rând persoanelor fizice şi juridice care deţin autoturisme marca
Peugeot dar şi alte mărci cunoscute (VW, Audi, Renault, Seat, Skoda, Opel etc).
Această campanie urmăreşte promovarea serviciilor post vânzare ale companiei precum şi creşterea
notorietăţii punctului de lucru EURIAL Pantelimon.
MECANISM
Modelele marca Peugeot participante la Campania „CUPON DE DISCOUNTURI SERVICE” sunt: 107,
1007, 206, 206 Sedan, 206+, 207, 208, 2008, 301, 307, 308, 407, 508, 4007, 3008, 4008, 5008, 607,
Partner, Bipper, Expert, Boxer sau alte modele ale altor mărci auto – în limita de competenţă tehnică
oferită de dotarea service-ului auto EURIAL Pantelimon.
Cei care vin la Service Eurial Invest Pantelimon, cu unul sau mai multe autoturisme marca Peugeot
şi/sau non Peugeot, pot beneficia de următoarele:
1) de reduceri recomandate de preţ, în limita stocului disponibil, pentru piesele originale Peugeot
incluse în campanie şi manopera corespunzătoare montajului acestora, astfel:
• PEUGEOT ALL INCLUSIVE +2ANI: 5% reducere pentru vehiculele care au împlinit 2 ani,
• PEUGEOT ALL INCLUSIVE +3ANI: 10% reducere pentru vehiculele care au împlinit 3 ani,
• PEUGEOT ALL INCLUSIVE +4ANI: 20% reducere pentru vehiculele mai vechi de 4 ani.
Familiile de piese de schimb originale Peugeot incluse în campanie sunt următoarele:
• Bujii aprindere şi încălzire
• Filtre carburant, aer, habitaclu, ulei
• Ştergătoare
• Amortizor faţă, spate
• Baterie
• Eşapament intermediar şi final
• Catalizatoare, FAP
• Plăcuţe, discuri şi saboţi de frână
• Kit ambreiaj
• Kit distribuţie
• Pompă apă
• Curea accesorii
• Rola fixă şi întinzătoare accesorii
• Rulment roată faţă
• Rotule direcţie
• Pivot portfuzetă
• Braţ faţă
• Cablu frână de mână
• Compresor AC
• Alternator
• Demaror
• Injectoare.
2) la alegere, de maşină de înlocuire*
înlocuire * sau voucher discount**
discount**,
** , la orice reparaţie de daună auto
efectuată în service-ul EURIAL Pantelimon, indiferent de marcă.

*Maşina de înlocuire va fi la dispoziţia clienţilor în regim GRATUIT şi va fi aleasă din parcul auto
disponibil la momentul predării.
**Un voucher valoric de discount, decontabil la prima revenire în service-ul EURIAL.

3) de o verificare de rampă GRATUIT
GRATUITĂ
Ă (20 de controale de întreţinere), pentru orice revizie auto
facturată, şi discount la achiziţia oricărei anvelope de iarnă;
4) de consiliere directă gratuită privind procedura de deschidere a unui dosar de daună;
5) de punctele
puncte le de constatare daune Groupama şi Omniasig,
Omniasig, cu program zilnic 9:00 – 16:00;
6) de servicii rentrent -a -car la preţuri preferenţiale pentru clienţii Peugeot.

Perioada de desfăşurare a campaniei este 1 decembrie 2013 – 31 ianuarie 2014. Campania poate fi
prelungită în funcţie de interesul arătat de clienţi.
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INFORMAŢII GENERALE
• Utilizatorii de autovehicule marca Peugeot care solicită servicii de reparaţii vor beneficia de o
serie de discounturi specifice la piese de origine şi manoperă, conform campaniei active
PEUGEOT ALL INCLUSIVE.
INCLUSIVE
• CLIENŢII vor beneficia, după orice comandă de service pentru revizie auto, de o verificare
generală a stării vehiculului acestuia – 20 de controale de întreţinere specifice sezonului.
Această verificare este gratuită.
• În urma constatărilor rezultate clientul poate decide efectuarea unor lucrări specifice care vor fi
plătite. Clienţii care optează pentru remedierea problemelor rezultate în urma controlului de
rampă în service-ul Eurial Pantelimon, vor beneficia de oferte speciale active la momentul
programării lucrărilor.
• Verificările vor fi efectuate în cadrul service-ului concesiunii. Programul de funcţionare este de
luni- vineri: 08:00-17:00.
• În concesiunea EURIAL Pantelimon este deschis zilnic, de luni până vineri, CENTRU DE
CONSTATARE daune GROUPAMA şi OMNIASIG.
OMNIASIG
• EURIAL Pantelimon pune la dispoziţia clienţilor săi o linie telefonică directă pentru consiliere
gratuită din partea unui specialist EURIAL privind procedura ce trebuie urmată şi documentaţia
necesară reparaţiilor în cazul avariilor auto. CONSILIERUL de SERVICIU, 0745028754.
0745028754
• CLIENŢII care aleg service-ul Peugeot EURIAL Pantelimon pentru efectuarea reparaţiilor de
daune auto (mecanică-tinichigerie-vopsitorie), pe langă beneficiile decontării directe EURIAL –
asigurator, vor primi la alegere maşină de înlocuire pe perioada reparaţiei sau voucher valoric
de discount
discou nt,
nt acordat la revenirea în service.
Pentru oricare alte detalii echipa EURIAL Pantelimon vă stă la dispoziţie cu profesionalism şi
dedicare. Clienţii noştri sunt importanţi, dorim să fie şi mulţumiţi.
Împreună, ducem maşina Dvs. mai departe!
Ehipa EURIAL INVEST Pantelimon
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