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Originální díly: know-how značky.
Váš vůz Peugeot je homogenní celek provázaných
součástek definovaných a zkonstruovaných výrobcem vozidla tak, aby byl bezpečný a spolehlivý.
Vzájemná sladěnost jednotlivých dílů je výsledkem know-how značky.

 PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE
Volbou originálních dílů Peugeot pro údržbu Vašeho vozu:
jeho kvality v oblasti komfortu, řízení, jízdních
• Uchováte
vlastností a bezpečnosti.
k jeho dlouhé životnosti.
• Přispějete
• Máte jistotu, že Vaše jízda bude bezpečná.

ORIGINÁLNÍ DÍLY
PEUGEOT
Zahrnují veškeré součásti Vašeho vozidla:

• TLUMIČE
• STĚRAČE
• AKUMULÁTOR
ŘEMENY
• VÝFUK
• OSVĚTLENÍ: světlomety, světla...
• SPOJKA
• FILTRY: olejový, vzduchový, palivový ...
• BRZDY: destičky, kotouče ...
• OKNA
• KAROSÁŘSKÉ DÍLY: kapota, dveře, nárazníky ...
• MOTOR A JEHO SOUČÁSTI: turbo, vstřikování, převo• dovka...
Originální díly Peugeot jsou navrhovány a vyvíjeny již od
počátku spolu s vozidlem nebo jeho součástmi a jsou zcela
přizpůsobeny Vašemu vozu Peugeot.

BEZPEČNOST
PŘEDEVŠÍM
Originální díly Peugeot se vyrábějí podle stejné specifikace
jako díly používané při montáži nových vozidel, z vhodných
kvalitních materiálů, a jsou podrobovány sérii testů.:
zkouška (pouze u kovových dílů)
• Korozní
Test
spolehlivosti
• Test odolnosti
• Test pevnosti
• Specifické testy pro každý druh výrobku (např. testy ráfků
• z lehké slitiny: únavové, nárazové, deformace a laku)
Originální díly Peugeot jsou vždy navrhovány a schvalovány
vysoce kvalifikovanými odborníky a inženýry.

PŘÍKLAD TESTŮ SPOLEHLIVOSTI A ODOLNOSTI
REALIZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ PEUGEOT
U BRZDOVÝCH DESTIČEK*.
U vozidel byly za shodných podmínek brzdění provedeny
následující zkoušky odolnosti brzdových destiček.

Originální díl Peugeot

Jiné díly

Testy jsou důkazem kvality originálních destiček Peugeot.
*Testy, jejichž realizací byla inženýry prodeje dílů a příslušenství PSA pověřena
společnost IDIADA, spočívaly v jízdě se svahu v průsmyku při rychlosti 60 km/h
s celkovým přípustným zatížením.

KVALITA
PŮVODU
Originální díly Peugeot jsou náhradní díly, jejichž kvalita
je identická s kvalitou součástí používaných při výrobě
vozů Peugeot. Jsou vyráběny podle norem, které platí
pro výrobu součástí a náhradních dílů pro Vaše vozidlo.
Pouze originální díl umožňuje uchovat vnitřní kvality
Vašeho vozu, pokud jde o spolehlivost, bezpečnost,
komfort a pohodlné řízení.

SPECIFICKÉ
OZNAČENÍ
Kromě jejich označení „Originální díl Peugeot“ se originální díly stále více označují gravírováním.

ŠIROKÁ
DISTRIBUCE
Originální díly Peugeot jsou distribuovány napříč celou
sítí Peugeot v Evropě a v celém světě.

ŘADA ORIGINÁLNÍCH
DÍLŮ PEUGEOT
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Příslušenství
motoru

Přehled není vyčerpávající.

ZÁVAZEK ZNAČKY
A JEJÍ SÍTĚ
Síť Peugeot poskytuje na originální díly Peugeot záruku
po dobu (minimálně) jednoho roku, která se vztahuje na
výrobní vady a vady materiálu.
Odborníci sítě Peugeot Vám poskytnou kvalitní služby
a originální díly Peugeot přispějí k zachování výjimečných vlastností Vašeho vozidla.
Pohoda a bezpečnost Vaše i Vašich blízkých jsou pro
nás prioritou.

PEUGEOT CHRÁNÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Peugeot jako zodpovědný výrobce
aktivně spolupracuje při zpracování
látek, které znečišťují životní
prostředí*.
Od návrhu automobilu po
zpracování použitých dílů se
Peugeot společně se svou sítí
angažuje v každé etapě
životního cyklu vozidla*.
* Více informací získáte na internetových
stránkách www.psa-peugeot-citroen.com
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