
Elokuun uutuudet!

Peugeot/DRAC -akselilla menee lujaa!

Peugeot on markkinajohtaja myös tänä vuonna 2015. Teemme 
eroa kilpailijoihin ja yhteistyössä kanssasi markkinaosuutemme 
on noussut jo 16%:iin! (ensirek.1-6/2015). Kiitos aktiivisuudestasi!

DRACien myynti on lähtenyt liikkeelle hyvin ja toistasataa Draciä 
on jo loppukäyttäjillä. Kaikilla paikkakunnilla DRAC ei ole vielä 
esillä, mutta vahva liikkeellelähtö osoittaa, että DRACistä raken-
netaan nyt uutta menestystarinaa! 

Saamme markkinoille huippu-uutuudet heti elokuun alussa
  - juuri sopivasti koulun alkuun! 

TIEDOKSI KOKO HENKILÖSTÖLLESI



ICEBLADE

DARKSIDE

PURE

Uusi Speedfight4 esiteltiin viime vuoden syksyllä Mila-
non messuilla ja nyt elokuun alussa saamme rajoite-
tun erän Speedfight4:ia myös Suomeen.
 
Speedfight4:n muoto henkii aitoa ja alkuperäistä 
Peugeot fiilistä – fiilistä jota Speedfight1, 2 ja 3 ovat  
menestyksekkäästi edustaneet. SF4 on saanut 
sporttisemman ja aerodynaamisemman muodon, 
jota onnistunut väritys entisestään tehostaa. 

Speedfight4 on jälleen edelläkävijä!

Speedfight4 tulee markkinoille perusväreissä ja erikoismaalat-
tuina sport-versioina. Nyt elokuulle tuomme maahan vain nämä 
sport-versiot: Iceblade, Pure ja Darkside.  

Speedfight4 tulee kahdella moottorivaihtoehdolla: 
ilmajäähdytetty 4,1hv ja nestejäähdytetty 5,4hv!

Sport –versioiden runsaasta varustelusta otettakoon esille tuttu 
upside-down etuhaarukka, radiaali-etulevyjarru, takaiskuvai-
mennin lisäsäiliöllä, Dell´orton kaasutin, alumiiniset astilaudat,
sporttinen matkustajan satulan suoja, kännykkäteline ohjaus- 
tangossa sekä USB-portti & 12V virran ulosotto.

Speedfight 4:n suositushinnat ajalle 1.8. – 31.12.2015: 

Pearly Black/ 
Shark Blue

Icy White/
Lion Gold 

Icy White/
Rebel Red

Iceblade, Pure, Darkside AC (ilma):   2.590,- + tk
Iceblade, Pure, Darkside LC (neste):  2.890,- + tk

SF4:t  tulevat pian esille myös sosiaaliseen mediaan 
(Instagram, Facebook) sekä verkkosivuillemme!

 Get scootered by New Speedfight !  

SPEEDFIGHT 4

USB12V



DRAC 50CC SUPERMOTO SPECIAL EDITION

Special Editionin suositushinta 1.8.–31.12.2015:   

Tavoitteemme on rakentaa DRACistä jotain 
mitä nuoret todella haluavat.
  
Olemme kuunnelleet toiveita ja mielipiteitä. 
Luomistyön perusta oli seuraava: valkoiset 
muovit, sporttinen hillitty teippaus, punaiset 
pinnavanteet, punainen alumiininen 
ohjaustanko, kromattu äänenvaimennin, 
Polisportin käsisuojat, ”piparkakku”-levy-
jarrut... Lopputulos on UPEA !  

Special Edition, kuten muukin DRAC mallisarja 
noudattaa perusperiaatteitamme;  laadukkaat 
komponentit, huippu-design ja huippuvarus-
telu ! 

Rajoitettu erä DRAC 50 Supermoto Special Editionia  tulee myyntiin elokuun puolessa välissä – siis saman 
aikaan kuin koulut alkavat ja ajokausi jatkuu pitkälle syksyyn. 

Special Editionin hinta kestää vertailun. Huippuvalmistajien komponenteilla varusteltu DRAC Special Edi-
tion onkin ehdottoman kova kilpailija vanhemmille brändeille! 

DRAC Supermoto Special Editionin tekniset tiedot ovat samat kuin Supermoto RS versiossa.                    

DRAC SM SPECIAL EDITION:  3.390,- + tk 

Special Editionit tulevat esille tuotapikaa myös 
sosiaaliseen mediaan (Instagram, Facebook) ja 
verkkosivuillemme! 

DRAC - Only for the Ones with the Attitude!  



PEUGEOT DJANGO 50CC

PEUGEOT-DRAC  TERVEISIN,  
 
 Jori & Tomi
 
 Jori          Tomi      Oy Elfving Ab
 0500 801 600     0500 402 081   Niittytie 13 
 jori.kinnunen@elfving.fi    tomi.kinnunen@elfving.fi  01300 Vantaa
           www.elfvingforteco.fi

Uudet, upeat Peugeot Django 50 cc:t  ovat nyt matkalla Suomeen, ja tulevat maahan elokuun 
lopulla. 

Koska Djangojen myynnin aloitus poikkeaa merkittävästi alkuperäisestä aikataulusta, niin  
emme automaattisesti lähetä ennakkoon tilattuja Djangoja, vaan käymme tilanteen läpi  
jokaisen Djangon tilanneen jälleenmyyjän kanssa erikseen.

Djangon esittely kuitenkin kannattaa aloittaa heti niiden saavuttua, jotta mahdollisimman moni 
potentiaalinen asiakas pääsee tutustumaan ajoneuvoon jo silmälläpitäen myöskin ensi kautta.      

Uutuusarvo Djangolla on suuri - tuommehan markkinoille todellisen Retro-uutuuden ja kovan 
kilpailijan Vespalle.  

TEHDÄÄN ”PESÄEROA” KILPAILIJOIHIN – AKTIIVINEN ELOKUU JA SYKSY !  


