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Řada repasovaných dílů Peugeot je ekonomic -
kým a ekologickým řešením zcela spo lehlivých
oprav Vašeho vozu Peugeot.

V případě nepředvídané události Vám Peugeot
nabízí řadu bezpečných řešení v podobě repa -
sovaných dílů, aby byl Váš vůz Peugeot opraven
za těch nejlepších podmínek s ohledem na
hospodárnost a spolehlivost.



FILOZOFIE
REPASOVANÝCH DÍLŮ

PRÁVNÍ RÁMEC
PRO REPASOVANÉ DÍLY

Repasovaný díl je zpracovaný podle mimořádně přís-
ného renovačního postupu z opotřebených dílů opra-
vovaných vozidel značky Peugeot, shromážděných
z jeho sítí.

Renovace, nazývaná „ repasování “ je definována legis-
lativou jako uvedení do původního stavu se systema-
tickou výměnou všech opotřebených částí a jejich
náhradou za originální součástky.

• Kvalitní řešení 
Máte k dispozici repasované díly Peugeot se zárukou
výrobce, která je zcela totožná se zárukou na nové ori-
ginální díly díky dodržování renovačního postupu, přísně
specifikovanému výrobcem. 
Renovační postup společnosti Peugeot se opírá o více
než 50-tiletou zkušenost a zaručuje kvalitu, které je
možné dosáhnout pouze respektováním pracovního
postupu výrobce.

• Ekonomické řešení
Prodloužíte životnost svého vozu Peugeot a zajistíte
jeho uchování v perfektním stavu s nižším rozpočtem
a v souladu se stářím vozu.

• Ekologické řešení
Spolu s výrobcem se podílíte na politice recyklace
a omezování odpadů z automobilů.



POŽADAVKY 
VÝROBCE 

• Repasování dílů začíná u „skeletů“ pravidelně shro maž -
ďovaných v síti Peugeot v rámci programu SECOIA
(ekologická služba pro automobilový prů mysl). Pro re-
no vaci jsou vybírány pouze originální, kompletní,
dosud nere novované, neopravované či nerekonstruo-
vané ske lety dílů Peugeot.

• Při odborném posouzení jsou díly analyzovány,
vyčištěny a zkontrolovány z hlediska možnosti reno-
vace. Dle jednotlivých případů a skupin dílů jsou určité
komponenty po expertize zno vu použity, vráceny do
výroby, pokud je to možné, nebo, zejména v případě
bezpečnostních prvků, nahrazeny novými součástmi.

• Tyto díly, repasované a testované dle přísných specifi-
kací výrobce, jsou nabízeny veřejnosti se stejnou záru-
kou jako originální náhradní díly.

Řada repasovaných dílů zahrnuje většinu mechanických součás-
tek: benzínové a naftové motory, hlavy naftových motorů, vstři-
kovací čerpadla, kompletní držáky vstřikovačů, filtry pevných
částic, turba, alternátory, startéry, mechanické a automatické
převodovky, spojkové sady, poloosy, kompresory pro klimatizace,
brzdové třmeny,... Při provádění mechanické opravy na Vašem
voze Peugeot se poraďte se svým technikem.

� PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE

IDENTIFIKACE 
DÍLŮ

Všechny repasované díly Peugeot
jsou nesmazatelně označeny, aby
výrobce mohl sledovat a vyhodnocovat
proces renovace.



SPOLEHLIVOST ORIGINÁLNÍCH 
DÍLŮ PEUGEOT

PEUGEOT CHRÁNÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Od roku 1993 se skupina PSA
PEUGEOT CITROËN zavázala  snížit
hmotnost jednorázových odpadů
vytvořených vozidly s ukončenou
životností, tato míra efektivní recyklace
dnes dosahuje 85 % a v příštích letech se
musí ještě zvýšit. 95 % hmotnosti vozidel
skupiny je potenciálně zhodnotitelných.

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

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

Výběrem repasovaných dílů Peugeot získáváte produkty,
které jsou dokonale kompatibilní s Vaším vozidlem a vzta-
huje se na ně záruka výrobce na díly a provedenou práci
minimálně jeden rok, v závislosti na druhu příslušných
dílů. 



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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