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PRAVIDELNÉ
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Údržba a pravidelné prohlídky jsou základním
předpokladem pro správné fungování Vašeho
vozidla.

Pro zachování funkcí vozidla z hle diska bezpeč -
nosti, výkonu a komfortu je nezbyné dodržovat
plán údržby, který je pro něj předepsán. Zahrnuje
kontroly, doplnění kapalin a další nezbytné
operace.



KDY JÍT 
NA PROHLÍDKU?

Obsah a četnost prohlídek závisí na počtu ujetých kilo-
metrů a stáří Vašeho vozidla.

Práce, které při nich mají být provedeny, a intervaly jejich
provádění na jdete v servisní knížce. Kromě jiných obsahují
kontroly množství kapaliny pro filtr pevných částic a jeho
případnou výměnu po příslušném počtu ujetých kilo-
metrů, jakož i výměnu dílů spojených s údržbou, např. ole-
jový, vzduchový, palivový filtr a pylový filtr.

Údržba Vašeho vozidla závisí také na jeho modelu, mo-
toru a na Vašem stylu jízdy. 

Pokud splňujete jednu nebo více následujících podmínek,
jde o tzv. „ztížené podmínky používání“ a proto je potřebná
specifická údržba:

• Velmi časté startování

• Městský provoz (typ taxi, sanitka, průměrná rychlost do
20 km/h)

• Opakované krátké jízdy (do 10 km) se studeným moto-
rem (po zastavení delším než 1 hodina)

• Delší pobyt v zemích s teplým podnebím (T ≥ 30 °C),
v zemích se studeným podnebím (T ≤ –15 °C), v praš-
ných oblastech nebo zemích s palivy nevyhovujícími do-
poručením Peugeot

• Používání, dokonce i příležitostné, biopaliva typu B30
(dieselová vozidla)

• Motor 1,6HDi 110 k s měsíčním počtem ujetých kilo-
metrů rovným nebo vyšším než 4 000 km.

Dodržování harmonogramu prohlídek Peugeot je povinné
během záručního období a po dobu platnosti servisních
smluv. V případě nedodržení předpisů uvedených v servisní
knížce nebo v návodu k obsluze může dojít ke ztrátě smluvní
záruky.

� PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE



V ČEM SPOČÍVÁ
PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA?

Prohlídky Peugeot obsahují systematické práce platné
pro všechna vozidla.

Prohlídky se týkají:

• Interiéru vozu (výstražné zvukové zařízení, parkovací
brzda, …)

• Data trvanlivosti sady pro nouzovou opravu pneuma-
tiky*

• Spodní části vozidla včetně:
- kontrol bezpečnosti (brzdy, řízení, ...)
- kontrol týkajících se životního prostředí (těsnost

okruhů, převodovky, ...)
- vizuální kontroly snímačů AFIL (neúmyslné opuštění

jízdního pruhu)*

• Vnějšku vozidla (stav pneumatik, světlometů a světel, ...)

• Motorového prostoru včetně případného doplnění ka-
paliny do ostřikovačů

• Specifických bodů dle legislativy platné v dané zemi
(kromě technické prohlídky).

Jsou provedeny následující úkony:

• Diagnostika řídicích jednotek

• Vyčištění palivového filtru (podle výbavy)

• Výměna motorového oleje

• Výměna olejového filtru

• Vynulování ukazatele údržby

• Zkušební jízda

Každý řidič má svůj vlastní styl jízdy a způsob používání vo-
zidla. Pro zachování spolehlivosti vozidla za všech podmínek
Vám síť Peugeot nabízí plán prohlídek přizpůsobený Vaše mu
vozu. Práce prováděné našimi techniky umožňují identifikovat
stav opotřebení některých velmi namáhaných součástí, jako
jsou brzdové destičky, pneumatiky, klimatizace, atd.

Peugeot doporučuje používat maziva TOTAL, homologovaná
pro údržbu.

� DOPORUČENÍ PEUGEOT PRO ÚDRŽBU

* Podle výbavy.



CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O ÚDRŽBĚ 
SVÉHO VOZIDLA

1.CO SE OPOTŘEBOVÁVÁ A MĚNÍ:
Rozvodový řemen: Mění se v rozmezí 120 000 až
240 000 km: rozvodový řemen je namáhán nastar-
továním motoru až po jeho úplné zastavení, proto je
jeho opotřebení normální. Vadný rozvodový řemen
může po škodit motor a vyřadit ho z provozu.

Olej: Motorové oleje splňující normy Peugeot vyka-
zují lepší vlastnosti než oleje vyhovující normám
ACEA (Evropské sdružení výrobců automobilů). Opti -
malizují provoz motorů Peugeot a podílejí se na
správném fungování systému zpracování výfuko-
vých plynů.

2.CO JE V AUTORIZOVANÉM SERVISU 
KONTROLOVÁNO:

Filtr pevných částic: Četnost kontroly funkč nosti fil-
tru pevných částic je následující: 
1/ Kontrola množství aditiva (dle výbavy) od

80 000 km a doplnění při 120 000 km. 
2/ Kontrola filtru pevných částic (dle výbavy) od

140 000 km.

Tlumiče: Stav tlumičů značně ovlivňuje účinnost
brzdění a jízdní vlastnosti. Pravidelná kontrola prove-
dená profesionálním technikem je tudíž nezbytná pro
Vaši bezpečnost, jakož i pro Váš jízdní komfort.



Množství oleje

Pneumatiky 

Stěrače

Osvětlení

3.CO PEUGEOT DOPORUČUJE KONTROLOVAT
MEZI JEDNOTLIVÝMI PROHLÍDKAMI:

Výška hladiny oleje: Výšku hladiny oleje pravidelně kon-
trolujte (každých 2 000 km) v závislosti na používání Va-
šeho vozidla. Doplnění oleje mezi dvěma prohlídkami je
běžné. Příliš vysoká nebo nízká hladina oleje představuje ri-
ziko vážného poškození motoru.

Pneumatiky: Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneu-
matikách. Rovněž kontrolujte jejich opotřebení pomocí in-
dikátoru opotřebení. Pokud indikátory z běhounu zmizí, je
hloubka vzorku nižší než 1,6 milimetru. Je tudíž nutné pneu-
matiku vyměnit.

Vnější osvětlení*: Výměna jedné žárovky vede k nerovno-
vážnému osvět  lení a v krátké době k potřebě výměny i sy-
metrické žárovky. Proto měňte žárovky v páru.

Stěrače: Pravidelná kontrola, jakož i otření vlhkým hadrem,
vede k prodloužení jejich životnosti. Jejich pravidelná
výměna jednou za rok pomáhá zlepšit výhled na vozovku
za každého počasí a zabraňuje vzniku šmouh na čelním
skle. Opotřebení stěračů a nutnost jejich výměny poznáte
podle hluku a trhavých pohybů, nesetřených oblastí nebo
pruhů na čelním skle.

* Tato doporučení jsou výlučně platná pro klasické osvětlení s halogenovými
žárovkami. Veškeré zásahy do xenonového osvětlení smí vzhledem k pří-
tomnosti vysokého napětí provádět výhradně kvalifikovaný technik.



SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST
PROHLÍDKY PROVÁDĚNÉ  
SÍTÍ PEUGEOT

PEUGEOT CHRÁNÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Peugeot jako zodpovědný výrobce
aktivně spolupracuje při zpracování
látek, které znečišťují životní
prostředí**.

Prohlídky prováděné v síti Peugeot pro Vás představují
výhodu v podobě využití know-how značky v oblasti
údržby Vašeho vozu. 

Vyspělé technologie Peugeot umožňují technikům
znač kové sítě rychle identifikovat vše, co je třeba pro-
vést v rámci údržby Vašeho vozidla. Slouží jim k tomu
speciální technická zařízení a řídicí jednotky zabudo-
vané ve voze. Všechny systémy související s bezpe-
čností (např. brzdy) nebo s ochranou životního prostředí
(emise) jsou tak pod neustálou kontrolou.

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



www.peugeot.cz
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AKUMULÁTORU

BRZDÁCH

ČELNÍM SKLE

FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC 

KLIMATIZACI

MAZIVECH

ORIGINÁLNÍCH DÍLECH PEUGEOT 

OSVĚTLENÍ

PADĚLCÍCH

PNEUMATIKÁCH

PROHLÍDKÁCH

PYLOVÉM FILTRU 

REPASOVANÝCH DÍLECH

ROZVODECH

STĚRAČÍCH

TLUMIČÍCH

VÝFUKU

ZIMNÍCH PNEUMATIKÁCH
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