
SERVISNÍ SMLOUVY PEUGEOT OPTIWAY

GARANCE

Tento leták není smluvní dokument. Uvedený seznam je pouze orientační. 
Smlouva se nevztahuje na poškození karoserie, obložení interiéru, laku, detekci 
hluků, rozbitá okna, upravené nebo dodatečně montované díly, vyvážení kol.
Podrobné informace najdete ve smluvních podmínkách.
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www.peugeot.cz

Hlavní služby, které smlouva zahrnuje:

Servisní operace 
Motor, systém vstřikování Ano
Hlava, těsnění hlavy Ano
Vodní / olejové / palivové čerpadlo Ano
Chladič – ventilátor Ano
Přetržení řemenu, vč. rozvodového Ano
Turbodmychadlo Ano
Lanko akcelerátoru Ano
Palivová nádrž Ano
Startér, alternátor Ano
Hnací hřídele Ano
Převodovka Ano
Elektrická výbava + svazky Ano
Elektronické jednotky Ano
Ložiska a náboje kol Ano
Součásti řízení a systém posilovače Ano
Hlavní brzdový válec a brzdové lanko Ano
Systém proti zablokování a prokluzu kol Ano
Výfuk a katalyzátor Ano
Lambda sonda Ano
Klimatizace (z výroby) Ano
Nafukovací vaky (airbagy) Ano
Ukazatele na přístrojové desce Ano
Vyhřívané zadní okno (elektrické závady) Ano
Rádio a alarm (z výroby) Ano
Služby
Peugeot Assistance zahrnuje:
- opravu, příp. odtah, Ano
- náhradní vůz, Ano
- ubytování a pokračování v cestě. Ano

Servisní smlouva  
Optiway  
Garance



Garance 
Jednoduché řešení, jak 
navázat na garanční podmínky 
poskytované výrobcem vozu.

díly a práce potřebné k odstranění mechanických, 
elektrických nebo elektronických závad po uplynutí 
smluvní záruky,

Můžete si zvolit:

Servisní smlouvu Optiway Garance můžete uzavřít 
kdykoliv v průběhu prvních 18 měsíců trvání smluvní 
garance vašeho vozu Peugeot (pokud má vozidlo 
najeto méně než 40 000 kilometrů).

- hotově,
-  měsíční splátkou v rámci úvěru Cetelem sjednaného 

přímo s vaším prodejcem Peugeot,
- měsíční splátkou.

Servisní smlouva Peugeot Optiway, to je:

   jistota krytí nákladů na servis vozu v případě  
 nepředvídaných událostí, 

   odbornost sítě Peugeot: jsme připraveni postarat  
 se o váš vůz ve více než 6 000 servisech  
 ve 39 evropských státech, přičemž v 18* z nich  
 bez zálohové platby,

   služby Peugeot Assistance 24 hodin denně  
 a 7 dní v týdnu,

   flexibilita: pokud změníte způsob používání vozu,  
 můžete kdykoliv v průběhu trvání smlouvy uzavřít  
 dodatek na nový počet ujetých kilometrů a/nebo  
 upravit délku smlouvy,

   výhoda zhodnocení vozu v okamžiku dalšího  
 prodeje.

asistenční služby 24 hodin denně/7 dní v týdnu  
se zajištěním opravy vozu na místě nebo odtahu do 
autorizovaného servisu Peugeot, pomoc v případě 
uzamknutí klíčů uvnitř vozu, natankování špatného 
paliva, defektu na pneumatice,

zapůjčení náhradního vozidla (až na 4 pracovní 
dny), pokud váš vůz nemůže být opraven během 
jednoho dne,

ubytování na místě v případě nepojízdnosti vozu 
(až na 3 noci pro řidiče i spolucestující),

repatriace nebo pokračování v cestě vlakem  
1. třídou nebo letadlem v turistické třídě (pokud  
by cesta vlakem trvala déle než 8 hodin).

SERVISNÍ SMLOUVY PEUGEOT OPTIWAY 

Smlouva Optiway Garance zahrnuje:

* Německo, Rakousko, Belgie, Španělsko, Francie, Maďarsko, Itálie, Lichtenštejnsko, 
Lucembursko, Monako, Polsko, Portugalsko, Česká republika, Velká Británie, San Marino, 
Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko. Počet zemí se bude v budoucnu dále zvyšovat. 

   Délku trvání smlouvy a počet ujetých kilometrů:

36 
měsíců

48 
měsíců

60 
měsíců

Od 40 000 až do 140.000 
ujetých kilometrů
(po 20 000 kilometrech)

   Způsob úhrady, který vám vyhovuje:


