
PROFESIONÁLNA STAROSTLIVOSŤ
AUTORIZOVANÝCH SERVISOV  
PEUGEOT

SERVIS PEUGEOT.
SPOLU ZÁJDEME ĎALEJ.
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VYUŽITE SLUŽBY PROFESIONÁLOV AUTORIZOVANEJ SIETE PEUGEOT  
A ZABEZPEČTE VÁŠMU VOZIDLU SPOĽAHLIVOSŤ A DLHÚ ŽIVOTNOSŤ.
PONUKA VÝHODNÝCH PAUŠÁLOV JE PRISPÔSOBENÁ VEKU VÁŠHO VOZIDLA.



Cena vrátane DPH zahŕňa prácu aj náhradný diel z doplnkovej rady dielov, ktorá je schválená značkou PEUGEOT 
a je na ňu poskytovaná rovnaká záruka ako na originálne diely. Ponuka platí pre verzie vozidiel s dátumom prvého 
uvedenia do prevádzky pred rokom 2008 a nie je možné ju kumulovať s inou akciou.  
*Cena sa môže líšiť v závislosti od presnejšej špecifikácie vozidla podľa VIN čísla. Pre viac informacií kontaktujte 
priamo Váš autorizovaný servis PEUGEOT.

Výmena brzdových platničiek  

Predných 69 €
Zadných 59 €
Výmena brzdových kotúčov+platničiek 

Predných  od 139 €*

Zadných  119 €

Výmena tlmičov

Predných  od 189 €*

Zadných  139 €
Výmena sady rozvodov

 od 119 €*

Výmena sady zadných bŕzd  

 od 159 €* 

PAUŠÁLY VYBRANÝCH SERVISNÝCH OPERÁCIÍ
PRE PEUGEOT 206



Brzdové  Predné  69 €
platničky Zadné  69 €
Brzdové kotúče Predné  od 179 €*

a platničky Zadné  od 119 €*

Tlmiče Predné 219 €
 Zadné 139 €
Sada rozvodov  od 109 €* 

PAUŠÁLY VYBRANÝCH SERVISNÝCH OPERÁCIÍ
PRE PEUGEOT 307

Cena vrátane DPH zahŕňa prácu aj náhradný diel z doplnkovej rady dielov, ktorá je schválená značkou PEUGEOT 
a je na ňu poskytovaná rovnaká záruka ako na originálne diely. Ponuka platí pre verzie vozidiel s dátumom prvého 
uvedenia do prevádzky pred rokom 2008 a nie je možné ju kumulovať s inou akciou.  
*Cena sa môže líšiť v závislosti od presnejšej špecifikácie vozidla podľa VIN čísla. Pre viac informacií kontaktujte 
priamo Váš autorizovaný servis PEUGEOT.

Výmena brzdových platničiek  

Predných 69 €
Zadných 69 €
Výmena brzdových kotúčov+platničiek 

Predných  od 179 €*

Zadných  od 119 €*

Výmena tlmičov

Predných  219 €
Zadných  139 €
Výmena sady rozvodov

 od 109 €*



Tlmiče Predné 219 €
 Zadné 139 €
Sada rozvodov  od 109 €* 

PAUŠÁLY VYBRANÝCH SERVISNÝCH OPERÁCIÍ
PRE PEUGEOT 407

Cena vrátane DPH zahŕňa prácu aj náhradný diel z doplnkovej rady dielov, ktorá je schválená značkou PEUGEOT 
a je na ňu poskytovaná rovnaká záruka ako na originálne diely. Ponuka platí pre verzie vozidiel s dátumom prvého 
uvedenia do prevádzky pred rokom 2008 a nie je možné ju kumulovať s inou akciou.  
*Cena sa môže líšiť v závislosti od presnejšej špecifikácie vozidla podľa VIN čísla. Pre viac informacií kontaktujte 
priamo Váš autorizovaný servis PEUGEOT.

Výmena brzdových platničiek  

Predných od 99 €*

Zadných 79 €
Výmena brzdových kotúčov+platničiek 

Predných  od 229 €*

Zadných  od 199 €*

Výmena tlmičov

Predných  169 €
Zadných  179 €
Výmena sady rozvodov

 od 169 €*

Výmena tlmičov

Predných  219 €
Zadných  139 €
Výmena sady rozvodov

 od 109 €*



PAUŠÁLY VYBRANÝCH SERVISNÝCH OPERÁCIÍ
PRE PEUGEOT PARTNER

Cena vrátane DPH zahŕňa prácu aj náhradný diel z doplnkovej rady dielov, ktorá je schválená značkou PEUGEOT 
a je na ňu poskytovaná rovnaká záruka ako na originálne diely. Ponuka platí pre verzie vozidiel s dátumom prvého 
uvedenia do prevádzky pred rokom 2008 a nie je možné ju kumulovať s inou akciou.  
*Cena sa môže líšiť v závislosti od presnejšej špecifikácie vozidla podľa VIN čísla. Pre viac informacií kontaktujte 
priamo Váš autorizovaný servis PEUGEOT.

Výmena brzdových platničiek  

Predných 69 €
Zadných 59 €
Výmena brzdových kotúčov+platničiek 

Predných  od 179 €*

Zadných  129 €

Výmena tlmičov

Predných  189 €
Zadných  od 129 €*

Výmena sady rozvodov

 od 99 €*

Výmena sady zadných bŕzd  

 od 199 €* 



Ponuka je platná v participujúcich autorizovaných servisoch Peugeot. Zoznam nájdete na www.peugeot.sk.
Pre viac informácií kontaktujte Váš auorizovaný servis PEUGEOT a dohodnite si vopred stretnutie. 
Chyby v tlači vyhradené.


