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Vijf jaar garantie bij Skoda Garage Peusens!
HASSELT § 2020 is een belangrijk jaar voor Skoda Garage Peusens. “We
bestaan precies 40 jaar”, vertelt Eddy Peusens die de zaak samen met
zijn vrouw runt. “Dat vieren we met vijf jaar garantie jaar in plaats van
twee jaar en kortingen tot -40 % op bepaalde modellen!”

›
Skoda
Garage Peusens kan dan ook terugblikken op een fraai stukje geschiedenis:
“Wij zijn enkele jaren geleden verkozen tot
beste Skoda dealer van het jaar, een mooie
erkenning van onze klantvriendelijkheid en
onze schitterende service.”
“Hierdoor vertrouwde Skoda ons ook de service in de WK Rally toe! Dit jaar zijn we een
onafhankelijke Skoda verdeler geworden,
enig en uniek in België. Voor onze klanten is
het belangrijkste dat er niets verandert! De
service, de locatie, de kwaliteit… : het blijft
allemaal even goed!”
NIEUWE WAGENS
Bij Skoda Garage Peusens kan je ook nog altijd terecht om je nieuwe wagen op maat samen te stellen of een keuze te maken uit de
ruime stock van nieuwe en tweedehandswagens. Ook financiering, leasing, verhuur lange termijn en private lease blijven mogelijk.
Nu de corona-lockdown stilaan afgebouwd
wordt, is het misschien een goed idee om jezelf met een nieuwe Skoda te verwennen:
“Skoda is enorm geëvolueerd met een uitgebreid gamma van gezinswagens, stadswagens en stoere SUV’s . Het gamma is ook uitgebreid met de nieuwe KAMIQ, SCALA en de
OCTAVIA 2020.” Dit weekend kan je exclu-

› Voor de beste zorgen van je wagen staat de voltallige ploeg altijd voor u klaar.

“

“Bij ons komt de
klant nog altijd op
de eerste plaats!
Service, locatie,
kwaliteit… het blijft
allemaal even goed!”

sief bij Garage Peusens de NIEUWE OCTAVIA
ontdekken Er is al een Octavia vanaf €23.999!!
Aarzel zeker niet om langs te komen!
ONDERHOUD, HERSTELLINGEN
EN CARROSSERIE
Voor de beste zorgen van je wagen, opgebouwd
door decennia ervaring, staat de voltallige ploeg
altijd voor u klaar. Voor onderhoud of herstellingen aan uw Skoda (of andere merken), zowel

particulier als lease, kan je altijd terecht in
de werkplaats. Daar vind je ervaren techniekers met de laatste hulpmiddelen en toepassingen. Ook voor blikschade, groot of
klein, kan u steeds terecht bij Garage Peusens.
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