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VŠETKO, ČO BY STE MALI VEDIEŤ O TÉME

ČELNÉ SKLÁ
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PEĽOVÝ FILTER  

BRZDY

ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY PEUGEOT

SÚPRAVY ROZVODOV

OLEJE

ČELNÉ SKLÁ

VÝROBCOM RENOVOVANÉ DIELY 

PNEUMATIKY

ZIMNÉ PNEUMATIKY 

PRAVIDELNÉ PREHLIADKY

VŠETKO, ČO BY STE 
MALI VEDIEŤ O TÉME

Čelné sklo je životne dôležitým prvkom vašej 
bezpečnosti, vášmu výhľadu za volantom by 
nemalo nič prekážať.

Čelné sklo je v prvej línii vonkajších vplyvov, je 
potrebné vedieť, kedy ho nechať opraviť alebo ho 
vymeniť. 

BEZPEČNOSŤ ČELNÝCH SKIEL 
          JE PRVORADÁ

 PEUGEOT VÁM ODPORÚČA

Kedysi sa čelné sklo vyrobené z tvrdeného 
skla pri poškodení roztrieštilo na tisíc kúskov. 
Moderné čelné sklá sú vyrobené z vrstveného 
skla. Skladajú sa striedavo z vrstiev skla 
a polykarbonátu. Vytvárajú tak pružný celok, 
ktorý je odolný proti rozbitiu. V prípade nárazu je 
zabezpečená súdržnosť skla.

V prípade poškodenia čelného skla sa odporúča chrániť 
poškodené miesto priesvitnou páskou. Takto zabránite 
vniknutiu prachu alebo vody, ktoré môžu sťažiť alebo 
úplne znemožniť jeho opravu. Keď túto operáciu vykonáte, 
dohodnite si čo najskôr termín u svojho špecialistu 
PEUGEOT. 

ČELNÉ SKLÁ

Všetko, čo by ste mali vedieť o téme

pečiatka koncesionára



POŠKODENIA

OPRAVA
         ČELNÉHO SKLA

Malé poškodenia, napríklad od štrku, môžu spôsobiť 
zhoršenie viditeľnosti a oslabenie čelného skla.

Tieto poškodenia sú opraviteľné vstreknutím syntetickej 
živice. Počas tohto zásahu sa z poškodeného miesta od-
saje vlhkosť, prach a vzduch.  

Nečakajte s opravou čelného skla, poškodenie sa môže zväčšiť 
a už ho nebude možné opraviť. Rýchlou opravou poškodenia mô-
žete predísť potrebe výmeny čelného skla, ktorá je nákladnejšia. 

 ODPORÚČANIA PEUGEOT

ČELNÉ SKLO
         PRI TECHNICKEJ KONTROLE

Aby ste predišli nepríjemnostiam pri kontrole, ne-
váhajte a dajte si skontrolovať čelné sklo špecialistovi 
PEUGEOT. 

POŠKODENIA, KTORÉ JE MOŽNÉ OPRAVIŤ

POŠKODENIA, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ OPRAVIŤ

SPOĽAHLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ
         ČELNÝCH SKIEL PEUGEOT 

Zóna, v ktorej nie je 
povolená oprava:
priemer 30 cm 
v zornom poli vodiča

V tvare 
hviezdičky

V tvare 
bubliny 

V tvare 
bubliny 
a hviezdičky

V tvare 
polbubliny 

•   Všetky poškodenia nachádzajúce sa v zornom poli vodiča.

•    Poškodenia v tvare hviezdičky, ktorých plocha je väčšia 
ako 2-eurová minca, alebo keď sú na čelnom skle viac ako 
2 poškodenia.

PEUGEOT
        A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Od roku 1993 sa skupina PSA 
PEUGEOT CITROËN zaviazala 
znížiť hmotnosť nepoužiteľných 
odpadov pochádzajúcich 
z vyradených vozidiel. Stupeň 
recyklácie dosahuje v súčasnosti 
85 % a v nasledujúcich rokoch 
sa musí ešte zvýšiť . Až 95 % 
hmotnosti vozidiel skupiny PSA 
je potenciálne využiteľných.

Od koncepcie vozidiel až po 
opätovné spracovanie použitých 
dielov sa výrobca PEUGEOT 
spolu s celou sieťou angažuje 
plniť tento cieľ, a to v každej 
etape životného cyklu vozidla.

PEUGEOT sa ako zodpovedný 
výrobca aktívne zapája do 
spracovávania produktov, ktoré 
znečisťujú životné prostredie.

Čelné sklá PEUGEOT ponúkajú optimálnu kvalitu a zod-
povedajú veľmi prísnym zadávacím podmienkam. 

Prispôsobené špeciálne pre vaše vozidlo PEUGEOT spá-
jajú kvalitu s odolnosťou. 


