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Stali jste se majiteli nového vozu Peugeot
a my bychom vám rádi poděkovali, že jste si
vybrali právě vůz naší značky.

Již při návrhu jeho koncepce bylo naším
hlavním cílem, abyste se na svůj vůz Peugeot
mohli vždy stoprocentně spolehnout a aby
vám poskytoval maximální bezpečí a potěšení.
Pro zachování původních kvalit vašeho vozu
vám doporučujeme řídit se plánem pravidelné
údržby doporučené výrobcem.

Dobře si uvědomujeme, že vaše nároky,
způsob řízení a podmínky používání vozu jsou
unikátní. Proto vám nabízíme ROČNÍ
PROHLÍDKU, personalizovanou kontrolu
vašeho vozu, která vám zajistí lepší údržbu
vozu mezi dvěma pravidelnými návštěvami
servisu. 

Je to jedinečná příležitost nechat si
prohlédnout vůz odborníkem ze společnosti
Peugeot a provést případně potřebné
zásahy, aby byly i nadále zajištěny
optimální podmínky vaší bezpečnosti,
komfortu a pohodlné jízdy.
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ROČNÍ PROHLÍDKA

MÍT JISTOTU O CELKOVÉM STAVU
VAŠEHO VOZU PEUGEOT 

ROČNÍ PROHLÍDKA je jistota, že váš vůz je pod
soustavným dohledem odborníků servisní sítě
Peugeot. 

Navíc vám tento servis, prováděný mezi dvěma
pravidelnými prohlídkami, pomůže předcházet
neplánovaným nákladům na údržbu.

Jezdit budete s klidným vědomím a bez
neočekávaných výdajů. 

PRAVIDELNÁ KONTROLA 
= OPTIMÁLNÍ VÝKONY 

Každý řidič má jiný styl jízdy a používá vůz v jiných
podmínkách. Opotřebení některých dílů se tedy liší vůz
od vozu.

ROČNÍ PROHLÍDKA přispívá k tomu, aby výkony vašeho
vozu byly stále optimální. 

Výkonnost a potěšení při řízení vašeho vozu Peugeot
budou stále na té nejlepší úrovni. 

DODATEČNÁ PÉČE 
= LEPŠÍ ZHODNOCENÍ 

Hodnota ojetého vozu při jeho prodeji závisí ve velké míře
na kvalitě a dodržování pravidelné údržby.

S ROČNÍ PROHLÍDKOU si můžete být jistí, že jste pro
dobrý stav svého vozu udělali maximum. 

ZÁRUKA PROFESIONALITY 
= MAXIMÁLNÍ DŮVĚRA 

Při plánování ROČNÍ PROHLÍDKY ve svém servisu
Peugeot se nesetkáte s žádným nepříjemným
překvapením a můžete se spolehnout na technickou
a technologickou odbornost značky Peugeot.

ROČNÍ PROHLÍDKA 

20 kontrol(1)

• Stav oken a čelního skla 
• Stav karoserie a laku
• Stav předních a zadních světlometů
• Stav bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce
• Funkčnost spojky a plynového pedálu (kontrola stavu koberečků)
• Parkovací brzda 
• Funkčnost klaksonu
• Stav a fungování stěračů (včetně ostřikovačů skla) 
• Fungování osvětlení a signalizace (včetně osvětlení RZ) 
• Stav a nahuštění pneumatik (včetně rezervního kola nebo kontrola data

nejzazšího použití sady na provizorní opravu pneumatik)
• Kontroly hladiny:

Chladicí kapaliny
Brzdové kapaliny
Kapaliny posilovače řízení
Motorového oleje

• Kontrola předních brzd, včetně předních brzdových destiček, třmenů, kotoučů
a hadiček (zahrnuje demontáž/montáž 2 kol a dotažení správným utahovacím
momentem)

• Kontrola těsnosti a stavu potrubí a skříní (motor, převodovka) 
• Kontrola manžet kulových čepů, řízení
• Kontrola manžet kloubových hřídelí
• Kontrola těsnosti tlumičů  
• Kontrola stavu řemenů příslušenství
• Kontrola výfukového potrubí a uchycení

+ diagnostika el. jednotek

+ doplnění(2) motorového oleje a kapaliny do ostřikovačů 

* doporučená cena pro soukromé osoby vč. DPH platná od 01/03/2011 u participujících servisů Peugeot. 
(1) Vizuální kontroly vozu nenahrazují povinnou technickou kontrolu stavu vozidla a nemohou odhalit skryté
vady v den kontroly. Seznam prováděných kontrol je k dispozici u participujících servisů Peugeot. (2) Doplnění
oleje motoru a kapaliny do ostřikovačů max. 1 l. 

JEDNOTNÁ CENA
20 kontrol(1)

+ diagnostika el. jednotek
+ 2 doplnění(2)490 Kč

*


