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INTERESSERET?
Vi glæder os til at høre fra dig!
Hvis du ønsker at søge stillingen, beder vi dig sende din ansøgning og dit CV til Dorte Vølund
Philipson, dvp@talentandmind.com. For spørgsmål og uddybende information, kan Dorte
kontaktes på tlf.: +45 29 10 01 81

DESIRE UDSTYR FOR 50.000 KR.* UDEN MERPRI

• 7” Touchskærm
• Klimaanlæg
Vi glæder
os tilCarPlay®
at høre fra dig!• P-sensor, bag
• Apple
• Bluetooth
• 16” Alufælge

• Fartpilot
• Varme i forsæder
• Tågeforlygter

• Læderrat
• Regn- og lysse
• Og meget me

A
20,4 km/l. CO 2 114 g/km. ekskl. lev. omk. 3.880 kr. og metallak. *Værdi af udstyr ift. A
Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt tryk
+

Peugeot er det mest købte mærke blandt private bilejere, og lige nu k

OMDen
PEUGEOT
robuste Peugeot 2008 SUV er en perfekt kombination af råt offroad
Peugeot er et af Danmarks mest populære bilmærker, både når det gælder personbiler og
klasse.**
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varebiler og Peugeot Expert er kåret til årets varebil i DK. Har du lyst til at blive en del af et sucPeugeot er et af Danmarks mest populære bilmærker, både når det gælder personbiler og
cesrigt og engageret team, der er præget af dynamik og vilje, så læs mere på www.peugeot.dk
varebiler, og vi tilbyder det bredeste modelprogram til vore kunder. Peugeot er markedsleder
på personbilsmarkedet i DK og Peugeot 208 blev i 2016 DK´s mest solgte bil. Peugeot 3008 er
uafhængigt kåret til årets bil i både Danmark og Europa. PSA er Europas største leverandør af
varebiler og Peugeot Expert er kåret til årets varebil i DK. Har du lyst til at blive en del af et succesrigt og engageret team, der er præget af dynamik og vilje, så læs mere på www.peugeot.dk

PEUGEOT 2008 SUV
PEUGEOT ØSTERBRO

Henrik Wessel AS,
Strandboulevarden 122 • 2100 Kbh. Ø
Telefon 45 44 44 99 99 • www.peugeot.dk/kbh-c

PEUGEOT LynGby

Henrik Wessel AS, Kgs. Lyngby
Firskovvej 19-23 • 2800 Lyngby
Telefon 44 44 99 99 • www.peugeot.dk/lyngby

PEUGEOT AmAGEr

Henrik Wessel AS, Amager
Englandsvej 397 • 2770 Kastrup
Telefon 32 52 37 00 • www.peugeot.dk/amager

