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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝHΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ TEST DRIVE ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ PEUGEOT 

 

Αξιότιμε  Κύριε/a,                                                                                            

 

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2002 με 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) και έχει καθιερωθεί ως ο 
σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων 
κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού 
ήθους. 

Ενόψει της συμμετοχής μας, στην ‘’Έκθεση Ηλεκτροκίνησης’’ που διοργανώνει ο Δήμος 
Λαρισας, και θα λάβει χώρα στην Κεντρική Πλατεία Λαρισας, από τις 16 έως και τις 22 
Σεπτεμβρίου σας δίνουμε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά την μοναδική εμπειρία 
οδήγησης ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκίνητου Peugeot® στις 15 Σεπτεμβρίου από τις 19:00, 
στους χώρους της εταιρίας μας. ( Βολου 180, Λαρισα, τηλ. 2410230500 )  

Θα υπάρχουν προς επίδειξη και δοκιμαστική οδήγηση το Νέο Peugeot E-208, το πιο 
επιτυχημένο αυτοκίνητο σε πωλήσεις ηλεκτρικών για το 2020. Το Νέο Peugeot E-2008, 
που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα είμαστε οι πρώτοι που θα έχουμε 
την ευκαιρία να το δοκιμάσουμε. Καθώς και το Δυναμικό 3008 Plug-in Hybrid 300Hp, 4x4. 

Φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να δείτε όλα τα επιτυχημένα μοντέλα της Peugeot® στην 
εταιρία μας και να δοκιμάσετε ότι σας εγείρει το ενδιαφέρον. 

Τηρουμένων φυσικά ολων των υγειονομικών μέτρων και σεβόμενοι την κοινωνική 
ασφάλεια , σας ενημερώνουμε πως τηρούνται, όλα τα απαραίτητα μέτρα, με αποστάσεις 
μεταξύ των παρευρισκόμενων. Η χρήση μάσκας προστασίας από όλο το προσωπικό μας 
και από τους παρευρισκόμενους είναι υποχρεωτική. Καθώς επίσης υπάρχει αντισηπτικό gel 
χεριών σε όλο τον εσωτερικό και προαύλιο χώρο τη εταιρίας μας για συχνή απολύμανση. 

Για τον καλύτερο προγραμματισμό και οργάνωση από πλευράς μας, σας παρακαλούμε 
πολύ όπως μας δηλώσετε έγκαιρα αν θα παρευρεθείτε απαντώντας μας γραπτά στο email    
( sales1larisa@lamproulis.gr ). 

     Θα μας τιμήσετε ιδιαίτερα με την παρουσία σας.  

Με εκτίμηση,  

Για την Λαμπρουλης ΑΕΕ 

Λαμπρουλης Γιαννης 

 

 


