
PEUGEOT 508 SW

V PŘÍPADĚ NESNÁZÍ... 

Uložte si číslo PEUGEOT ASSISTANCE do svého  
mobilního telefonu a v případě problémů ihned volejte! 

800 11 24 24

PEUGEOT ASSISTANCE

1) asistenční volání a odtah vozidla zdarma pro vozidlo pojištěné (povinné i havarijní pojištění)
2) asistenční volání a odtah nebo odstranění poruchy zdarma pro vozidla v záruce nebo s prodlouženou zárukou Peugeot
3) ostatní případy jsou placené případně zdarma v závislosti na typu pojistky a pojišťovně

jste-li přímým účastníkem dopravní nehody 1

při problémech s palivem 
vzniklých jeho nedostatkem, 

špatnou kvalitou nebo záměnou 3

při ztrátě, zabouchnutí 
nebo zničení klíče od 

vozidla 3 

při problémech s pneumatikami 
vzniklých defektem, netěsností 

nebo jiným poškozením 3

při mechanické nebo 
elektrické poruše vozidla 2

je-li vozidlo odcizeno nebo nepojízdné, 
z důvodů vandalství nebo pokusu o krádež 3 

    KDY SE 

OBRÁTIT NA 

  PEUGEOT ASSISTANCE? 

VOLEJTE BEZPLATNĚ
PEUGEOT ASSISTANCE 800 11 24 24

peugeot .cz

...
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kontakt prodejce

kontakt servis

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ DOPRAVNÍ NEHODY 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 
•   vypněte motor, aktivujte varovná světla, ověřte, zda někdo z cestujících není zraněn, oblečte si bezpečnostní vestu 

a umístěte bezpečnostní trojúhelník za vozidlo
•   pokud je někdo zraněn, volejte záchranku (155) a policii (158) anebo tísňovou linku (112)
•   nikdy nekonzumujte alkohol před příjezdem policie a před provedením testu na alkohol

OZNÁMENÍ  DOPRAVNÍ  NEHODY
•   zavolejte PEUGEOT ASSISTANCE (800 11 24 24), aby vás vedla v dalších krocích
•   vyplňte formulář Záznam o dopravní nehodě (každý účastník obdrží jeden průpis)
•   pokud jsou, poznamenejte do formuláře účastníky dopravní nehody včetně jejich telefonních čísel
•   s účastníky nehody vyplňte ještě formulář Prohlášení o zavinění dopravní nehody
•   pokud je vše řádně vyplněné, nechte podepsat všem účastníkům nehody oba formuláře (viník nehody je povinen 

odevzdat dokumenty svému pojistiteli, poškozenému se doporučuje učinit totéž)
•   v případě odtahu vašeho vozidla ověřte, zda odtahové vozidlo bylo posláno službou PEUGEOT ASSISTANCE 

nebo vaší pojišťovnou

KDY JE TŘEBA VOLAT POLICII
•   je-li někdo zraněn
•   přesahuje-li škoda na poškozeném vozidle 100 000 Kč
•   došlo-li ke škodě na majetku třetí osoby (všechny škody mimo havarovaná vozidla, např. silniční vybavení, objekty 

mimo silnici apod.)
•   pokud druhý účastník nehody nepředloží potřebné dokumenty, anebo máte pochybnost  o platnosti jeho 

technického průkazu, řidičského oprávnění nebo o pojistce vozidla
•   v případě, že se nedohodnete na vině, tj. formulář není podepsán 
•   pokud se domníváte, že druhý účastník nehody je pod vlivem alkoholu

VAROVÁNÍ PŘED „LOVCI NEHOD“
Může se stát, že se na místo nehody dříve než policie dostaví tzv. „lovci nehod“. Snaží se šokovanému řidiči nabídnout  
své služby s příslibem vyřešení problému. Součástí této nabídky je podpis smlouvy nebo plné moci opravňující “lovce” 
k dalšímu nakládání s havarovaným vozidlem počínaje jeho odtahem. Podpisem takového dokumentu řidič zcela ztrácí 
možnost rozhodovat o místě opravy svého vozu. To přináší riziko, že vozidlo bude opraveno v servisu, který nerespektuje 
metody předepsané výrobcem a nepoužívá ani náhradní díly požadované kvality. Každá další nehoda, i ta lehká,  může 
u neodborně opraveného vozu znamenat vážné ohrožení zdraví nebo dokonce i života jak řidiče, tak spolucestujících.

DOPORUČENÍ PEUGEOT
Jste-li ve stresu, nepodepisujte na místě nehody žádnou smlouvu nebo plnou moc! Chcete-li se vyhnout pozdějším 
problémům, jako např. ztrátě záruky na vaše vozidlo poté, co bylo opraveno neodborným způsobem, neváhejte využít 
služby PEUGEOT ASSISTANCE. Asistenční služba Peugeot vyhrazená majitelům vozů této značky je zde proto, 
aby vám pomohla v nepříjemných situacích, aby vám poradila a aby zajistila odtah vašeho nepojízdného vozidla do 
nejbližšího autorizovaného servisu. Ten za vás již vyřídí veškerou administrativu s vaší pojišťovnou a pokud se rozhodnete 
zde provést i opravu, postará se také o uvedení vašeho vozidla do stavu jako před nehodou. Zavoláním PEUGEOT 
ASSISTANCE se tak zbavíte starostí s vaším vozem a získáte klid, že jste nepodlehli “lovcům nehod”.

razítko dealera

PEUGEOT ASSISTANCE pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu z ČR i ze zahraničí!

www.peugeot .cz

ZE ZAHRANIČÍ

BEZPLATNÁ 
LINKA 800 11 24 24

+420 220 510 060

A5_asistence_PEUGEOT_cz.indd   2A5_asistence_PEUGEOT_cz.indd   2 16.01.13   9:1816.01.13   9:18


