
SPOLU DOJEDEME DÁL

TLUMIČE

VŠE, CO BYSTE 
MĚLI ZNÁT...

TECHNICKÁ KONTROLA
A TLUMIČE PEUGEOT
Technická kontrola prvků, které mají vliv 
na bezpečnost, je mimořádně přísná. 
To se týká i stavu tlumičů. Od 1. ledna 2008 
je viditelný únik oleje na těle tlumiče důvodem 
pro opětovnou kontrolu. Vyhněte se zjištění 
nedostatků a opakované technické kontrole 
a nechte si tlumiče zkontrolovat odborníky 
v autorizovaném servisu PEUGEOT.

SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST
TLUMIČŮ PEUGEOT

Tlumiče PEUGEOT jsou velice kvalitní 
a splňují náročné výrobní předpisy.
Rozhodnete-li se při výměně pro tlumiče 
PEUGEOT, získáte na ně prodlouženou 
záruku 36 měsíců vztahující se na originální 
díly (limit nájezdu je 60 000 km).

PEUGEOT
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PEUGEOT je výrobce, který 
k ochraně životního prostředí 
přistupuje velmi zodpovědně 
a aktivně se zapojuje do zpracování 
a eliminace škodlivých produktů.
Během celého životního cyklu vozu, od fáze 
vývoje až po recyklaci použitých náhradních 
dílů, dbá PEUGEOT i jeho obchodní síť 
na maximální ekologickou ohleduplnost 
svých výrobků i činností.

TLUMIČE

STĚRAČE

BATERIE

KLIMATIZACE A KABINOVÝ FILTR

VÝFUK A FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

OSVĚTLENÍ

BRZDY

ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT

ROZVODOVÁ SADA

VÝMĚNA OLEJE

ČELNÍ SKLO

REPASOVANÉ DÍLY

PNEUMATIKY

ZIMNÍ PNEUMATIKY

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY 
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FUNKCE TLUMIČŮ

•  Udržují kola v kontaktu s vozovkou 
bez ohledu na její stav. 

•  Tlumí kmitání a výkyvy v pružinách 
bez omezení jejich činnosti. 

•  Absorbují odskakování kol a stabilizují je. 
•  Brání přenosu vibrací do kabiny a ztrátě přilnavosti 

mezi pneumatikami a vozovkou.

PROČ DOCHÁZÍ  
K OPOTŘEBENÍ TLUMIČŮ?

Při nájezdu 20 000 km je tlumič zatížen 
minimálně milionkrát.
Tlumiče podléhají přirozenému 
a progresivnímu opotřebení, které se odvíjí od: 
• počtu ujetých kilometrů,
• zatížení vozidla,
• stylu jízdy,
• profilu vozovky.

RIZIKA SPOJENÁ 
S OPOTŘEBENÍM TLUMIČŮ

• Brzdná dráha vašeho vozu se může prodloužit až o 35 %. 
• Vyšší pravděpodobnost aquaplaningu (+ 15 %). 
• Životnost pneumatik se zkracuje až o 25 %. 
•  Riziko poškození dalších součástek: kardanu, 

kloubů pérování, držáku motoru ad.

ZNÁMKY 
OPOTŘEBENÍ TLUMIČŮ

•  V ostrých zatáčkách má vůz tendenci vynášet. 
•  Při vícečetném zatáčení vůz nebezpečně „plave“. 
•  Tlumené klepání při přejezdu zpomalovacího prahu. 
•  Odskakování kol při akceleraci, způsobující 

ztrátu přilnavosti. 
•  Viditelný únik oleje na těle tlumiče. 
•  Abnormální opotřebení pneumatik.

PEUGEOT DOPORUČUJE
K PRAVIDELNÉ ÚDRŽBĚ

Po nájezdu 80 000 kilometrů si nechávejte tlumiče 
pravidelně kontrolovat ve svém autorizovaném 
servisu PEUGEOT vždy po ujetí každých dalších 
20 000 kilometrů.

DOBRÝ STAV 
TLUMIČŮ 

JE ZÁRUKOU 
VYŠŠÍ 

BEZPEČNOSTI

Opotřebení tlumičů  
je velmi progresivní  

a i když si to neuvědomujete,  
přizpůsobujete tomu svou jízdu.  

Zhoršení stavu tlumičů  
 zásadně ovlivňuje bezpečnost  
a stabilitu jízdy i vaše pohodlí.

PEUGEOT DOPORUČUJE
Pokud zjistíte jakoukoliv z uvedených známek 
opotřebení tlumičů, neodkladně se poraďte ve svém 
autorizovaném servisu PEUGEOT. Při výměně tlumičů 
nechte zkontrolovat jejich dorazy a pokud to bude nutné, 
nechte je vyměnit.


