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VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O

ČELNÍM SKLE

Váš výhled je na prvním místě. Za volantem nesmí
být ničím rušen.

Čelní sklo je první linii ochrany proti vnějším vlivům
a při jeho poškození je třeba vědět, kdy je možno
jej opravit a kdy je již nezbytné sklo vyměnit.

BEZPEČNOST V PODOBĚ
STĚRAČŮ

� PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE

Dříve byla čelní skla z kaleného skla a po nárazu se
roztříštila na tisíce kousků. Moderní čelní skla jsou
z vrstveného skla. Jsou tvořena střídavě vrstvami
skla a polykarbonátu, čímž je celek pružný a odol -
ný proti roztříštění. V případě nárazu je tak
soudržnost skla zachována.

Jakmile se na čelním skle objeví stopa po nárazu, je dopo -
ručováno chránit poškozenou oblast nalepením průhledné
samolepky ve velikosti poškození. Vyhnete se tak tomu, aby
prach či průniky vody ztížily opravu nebo ji dokonce zne -
možnily. Po nalepení samolepky si sjednejte co nejdříve
schůzku s Vaším specialistou Peugeot.



POŠKOZENÍ

OPRAVITELNÁ POŠKOZENÍ

NEOPRAVITELNÁ POŠKOZENÍ

Neopravitelná oblast: 
průměr 30 cm v zorném 
poli řidiče

Hvězdice Bublina

Bublina 
s hvězdicí

Polobublina

• Všechna poškození v zorném poli řidiče.

• Poškození typu hvězdice, jejichž plocha je větší než plocha,
kterou zabírá mince o hodnotě 2 €, nebo je-li čelní sklo po -
škozeno na více než 3 místech. 



OPRAVA 
ČELNÍHO SKLA

Drobné odlétávající předměty, např. štěrk, mohou způso-
bit poškození překážející ve výhledu a snížit odolnost čel-
ního skla.

Pokud jsou poškození opravitelná, Váš technik Peugeot
je opraví syntetickou pryskyřicí. Během této opravy je va-
kuovým čerpadlem odstraněna vlhkost, prach a vzduch.

S opravou čelního skla neváhejte, poškození se může zhoršit a již ne-
bude možné ho opravit . Rychle opravené poškození Vás může
ochrá nit před finančně nákladnou výměnou čelního skla.

� DOPORUČENÍ PEUGEOT TÝKAJÍCÍ SE ÚDRŽBY



PŘIPRAVTE SE NA TECHNICKOU  
PROHLÍDKU
Podélná prasklina delší než 30 cm je důvodem k odmít-
nutí vydání osvědčení o technické kontrole.

Abyste se vyhnuli nařízení opakované technické kontroly,
nechte předem prohlédnout čelní sklo Vaším specialistou
Peugeot.

SPOLEHLIVOST ORIGINÁLNÍCH 
DÍLŮ PEUGEOT 

PEUGEOT CHRÁNÍ 
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

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

Čelní skla Peugeot jsou velmi kvalitní a splňují náročné
technické požadavky.

Jsou dokonale přizpůsobena Vašemu vozu Peugeot
a jsou spo jením kvality a odolnosti.



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

VŠE, CO MUSÍTE 
VĚDĚT O 
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