
servisné zmluvy

ponuka šitá na mieru

Vyberte si variantu, ktorá presne zodpovedá vaším potrebám. Od 
základnej istoty – predĺženia záruky až po kontrolu nákladov na 
servis a údržbu vášho nového PeugeOta — PEUGEOT  
vám ponúka presne také riešenie, aké potrebujete. Podľa svojich 
potrieb a miery používania vozidla si pri podpise zmluvy môžete  
vybrať dĺžku (1 — 8 rokov) a kilometre (40 000 — 200 000 km).

S PEUGEOT  sa môžete spoľahnúť na predĺženú záru
ku výrobcu a/alebo zaistenie pravidelnej údržby vozidla presne 
podľa odporučení výrobcu uvedených v servisnej knižke. Získa
te tak lepšiu pozíciu na následný predaj alebo spätné odkúpe
nie vášho vozidla a zvyšujete jeho zostatkovú hodnotu. V prípa
de predaja vozidla pred ukončením platnosti vášho servisného 
kontraktu prejdú všetky vaše výhody na nového majiteľa.

Vyberte si Variant,  
ktorý presne  
zodpoVedá Vašim 
potrebám

zhodnoťte  
sVoju inVestíciu  
do Vozidla

peugeot.sk

10/2014 – PeugeOt SLOVaKIa, s. r. o. Použité obrázky sú ilustračné.

Náklady na opravu porúch spôsobených nesprávnym používaním sú 
na ťarchu zákazníka.Kilometre sa rátajú od 0, lehota od začiatku zmluvnej záruky.

Istotu rozpočtu na vozidlo v podobe bezplatného od
stránenia poruchy a výmeny alebo opravy nefunkčných  
súčiastok.

Účinnosť a efektívnosť pri riešení problémov, ktorú 
vám ponúka široká a dostupná sieť PeugeOt (viac ako 
6 000 servisných stredísk v 39 štátoch európy).

 Asistenčnú službu (24 hodín denne, 7 dní v týždni) 
— v prípade poruchy spôsobujúcej nepojazdnosť vo
zidla máte bez ohľadu na vzdialenosť od bydliska prá
vo na opravu alebo odtiahnutie vozidla. V prípade, že 
sa vozidlo nedá opraviť v deň poruchy, máte nárok na 
ďalšie služby (preprava, poskytnutie náhradného vo
zidla a ubytovanie).

 Pomoc spoločnosti PEUGEOT pri riešení problémov  
aj v prípade straty kľúčov, ich uzamknutia vnútri vozid
la, ako aj v prípade zámeny paliva, prázdnej nádrže ale 
bo defektu.

Poskytnutie náhradného vozidla, ak váš automobil 
nebude opravený v deň, keď nastala porucha. Čas vypo 
žičania je obmedzený najviac na 4 dni.

Ubytovanie na mieste opravy v prípade nepojazdnosti  
vozidla. Poskytnuté ubytovanie je obmedzené dĺžkou 
opravy (maximálne 3 dni).

Pokračovanie v ceste alebo návrat domov vlakom 
(1. trieda) alebo lietadlom v ekonomickej triede (ak cesta  
vlakom trvá dlhšie ako 8 hodín).

Zvýšenie zostatkovej hodnoty vozidla pri jeho ná 
sled nom predaji.

s 
zÍskavate tieto 
vÝHoDy

POSTARÁME SA
O VŠETKO!

Jednou z podmienok na uznanie nárokov vyplývajúcich z pre- 
dĺženej záruky PEUGEOT  je aj riadne vykonávanie 
výrobcom predpísanej údržby vozidla a pravidelných prehlia-
dok, ktoré sú uvedené v servisnej knižke vozidla. 

Pravidelné prehliadky musia byť vykonávané v súlade s pred-
pismi výrobcu vozidla, riadne zdokumentované a potvrdené 
v servisnej knižke vozidla servisom oprávneným na vykonávanie  
týchto servisných služieb.  

Spoločnosť PEUGEOT odporúča zákazníkovi v priebehu trva-
nia predĺženej záruky absolvovať všetky servisné prehliadky 
predpísané spoločnosťou PEUGEOT výhradne u člena siete 
PEUGEOT alebo u opravára schváleného pre PEUGEOT asis-
tenciu (ďalej len „autorizovaný opravár“). V prípade absolvova-
nia povinných servisných prehliadok u inej osoby, ako je autori-
zovaný opravár, existuje riziko, že poskytnutie plnenia zo zá- 
 ruky bude zo strany spoločnosti PEUGEOT odmietnuté, a to 
najmä v prípade, ak :
•  pri servisnej prehliadke neboli dodržané všetky technologic-

ké a iné postupy predpísané spoločnosťou PEUGEOT uvede-
né v servisnej príručke PEUGEOT, a

•  pri servisnej prehliadke neboli použité originálne náhradné 
diely PEUGEOT, alebo náhradné diely porovnateľnej kvality, 
alebo neboli použité náplne predpísané výrobcom.

Garantujeme, že autorizované servisy PEUGEOT postupujú 
pri vykonávaní predpísaných prehliadok v súlade s aktuálnymi 
informáciami a predpismi výrobcu vozidla, ktoré sú potrebné 
na riadne vykonávanie predpísaných prehliadok, ako aj na vy-
konávanie všetkých servisných služieb. 

V autorizovaných servisoch PEUGEOT máte preto istotu, že  
všetky výrobcom predpísané prehliadky budú vykonané správ- 
ne a táto podmienka na uznanie nárokov vyplývajúcich z pre- 
dĺženej záruky PEUGEOT  bude splnená.

Váš nárok vyplývajúci z predĺženej záruky PEUGEOT 
môže byť odmietnutý z dôvodu nevykonania predpísanej pre-
hliadky, alebo ak situácia, ktorá mala za následok uplatnený 
nárok, dôvodne súvisí s nevykonaním výrobcom predpísaných 
 prehliadok, nesprávnym vykonaním konkrétneho servisného 
úkonu (nie je v súlade s predpismi výrobcu) alebo s použitím ná- 
hradných dielov nízkej kvality.

váŽenÝ klient,
nezaBuDnite:



zmluva
o preDĺŽenÍ
záruky

praviDelné  
preHliaDky +
preDĺŽená záruka

praviDelné  
preHliaDky

servisná zmluva

Nadväzuje Na zmluvNú záruku 
poskytovanú na nové vozidlo. 

uzatVorením zmluVy získate

Pokrytie všetkých Nákladov v prípade mechanickej,  
elektronickej alebo elektrickej poruchy, > bezplatné odtiahnutie k au 
torizovanému servisu Peugeot v prípade poruchy, > asistenčnú služ
bu 24 hodín denne, 7 dní v týždni aj v zahraničí.

výhody predĺženej záruky 
aj s asistenčnými službami +
pravidelné servisné prehliadky 
predpísané výrobcom.

uzatVorením zmluVy získate

Pokrytie všetkých Nákladov v prípade mechanic
kej, elektronickej alebo elektrickej poruchy, > bezplatné odtiahnu
tie k autorizovanému servisu Peugeot v prípade poruchy, > asistenč
nú službu 24 hodín denne, 7 dní v týždni aj v zahraničí, > vykonanie 
všetkých operácií pravidelných prehliadok podľa Servisnej knižky 
vozidla vrátane výmeny dielov, oleja a potrebnej práce > prvú tech
nickú kontrolu a zabezpečenie StK pri zmluve trvajúcej najmenej 48 
mesiacov.

uzatVorením zmluVy získate

> vykonanie všetkých operácií pravidelných prehliadok podľa Servis 
nej knižky vozidla vrátane výmeny dielov, oleja a potrebnej práce,  
> bezplatné odtiahnutie k autorizovanému servisu Peugeot v prí pa
de poruchy, > asistenčnú službu 24 hodín denne, 7 dní v týždni aj 
v zahraničí.

žiadne starosti s pravidelnými  
servisnými prehliadkami  
predpísanými výrobcom +  
asistenčné služby

predĺženie záruky +
komPletNá starostlivosť  
o vaše vozidlo.

PrEdĺžEnáZárUkA
PrEdĺžEnáZárUkA

PrAVIdElnéPrEhlIAdky
PrAVIdElnéPrEhlIAdky

VýmEnAOPOTrEbO-VAnýchdIElOVbrzdové Platničky,
Stierače, žiarovky…

&AsIsTEnčnéslUžby
&AsIsTEnčnéslUžby

uzatVorením zmluVy získate

Pokrytie všetkých Nákladov v prípade mechanickej, 
elektronickej alebo elektrickej poruchy, > bezplatné odtiahnutie k au
torizovanému servisu Peugeot v prípade poruchy, > asistenčnú služ
bu 24 hodín denne, 7 dní v týždni aj v zahraničí, > vykonanie všetkých 
operácií pravidelných prehliadok podľa Servisnej knižky vozidla vrá  
tane výmeny dielov, oleja a potrebnej práce, > výmenu opotrebova
ných dielov, > rozšírenú záruku na vozidlo, > neodkladnú opravu váš
ho vozidla v zahraničí, > náhradné vozidlo pri pravidelnej prehliadke, 
> prvú technickú kontrolu a zabezpečenie StK pri zmluve trvajúcej 
najmenej 48 mesiacov, > umytie  interiéru a exteriéru vozidla pri pra
videlnej prehliadke vozidla, > rozšírenú asistenciu v prípade defektu, 
zabuchnutia kľúčov vo vozidle a zámeny paliva.

PrEdĺžEnáZárUkA
&AsIsTEnčnéslUžby

PrAVIdElnéPrEhlIAdky


