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PADĚLCÍCH
Padělání automobilových součástí spočívá v nezákonném kopírování těchto dílů. Obecně tyto
kopie nevykazují ani takovou spolehlivost ani
životnost jako originální díly. Padělky mohou být
nebezpečné. Jejich prodej je zakázaný.
Padělání představuje neustále se rozšiřující fenomén, který těží z globalizace obchodu, a není ho
ušetřeno žádné odvětví hospodářské činnosti.
Rozvoj padělaných dílů představuje nebezpečí
nejen pro výrobce automobilů a jejich sítě, nýbrž
i pro samotné automobilisty. Padělání představuje finanční újmu a poškození image značky.
Díky tomuto průvodci budete schopni se lépe
seznámit se závazky společnosti Peugeot v oblasti
kvality a spolehlivosti náhradních dílů.

ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT:
NEZBYTNÉ SOUČÁSTI
VAŠEHO VOZIDLA
Udržovat vozidlo s řadou originálních náhradních dílů
Peugeot znamená dlouhodobě zachovat jeho výkon a spolehlivost.
Používání originálních dílů Peugeot při údržbě Vašeho vozu
je zárukou:
kvality Vašeho vozidla během celé doby ži• Zachování
votnosti, pokud jde o komfort, jízdní vlastnosti, bezpečnost atd.

dlouhé životnosti Vašeho vozidla díky spolehli• Zajištění
vosti a kvalitě náhradních dílů.
• Bezpečné jízdy.
Pro všechny důležité součásti Vašeho vozu existují originální náhradní díly Peugeot:
kapota, dveře, nárazníky...
• Karoserie:
Osvětlení:
• Okna světlomety, světla...
• Brzdy: destičky, kotouče...
• Výfuková soustava
• Tlumiče
• Spojky
• Filtry: olejový, vzduchový, palivový...
• Řemeny atd.
•
Originální náhradní díly Peugeot byly navrženy a vyvinuty spolu s koncepcí vozu nebo ústrojí a zaručují konstantní kvalitu.

ZÁVAZEK ZNAČKY
A JEJÍ SÍTĚ
Originální díly Peugeot, zásadní volba:
originální díly Peugeot je poskytována standardní zá• Na
konná záruka, výrobce odpovídá za veškeré konstrukční vady
a vady materiálu. Je to garance klidu a důvěry jak pro Vás,
tak i pro Vaše blízké.
sítě Peugeot Vás zajistí ten nejlepší servis
• Profesionálové
a originální díly Peugeot uchovají kvalitu Vašeho vozidla bez
ohledu na jeho stáří a počet najetých kilometrů.
Francii společnost Peugeot s pomocí veřejné správy
• Ve
(úřad pro hospodářskou soutěž, ministerstvo financí, úřad
pro ochranu obyvatel, ...) bojuje proti padělání dílů v oblasti
značek, designu/modelu, autorských práv a technických patentů: zabavení je provázeno trestní žalobou, celními pokutami i trestem odnětí svobody.

BEZPEČNOST PROKÁZANÁ
NÁRAZOVÝMI TESTY
PSA Peugeot Citroën je silným vzorem, pokud jde
• Skupina
o jízdní vlastnosti: každý rok realizuje 25 000 digitálních simulací nárazu a provádí cca 700 nárazových testů u kompletních
vozidel.
Euro Ncap provádí nárazové testy s novými vozidly,
• Sdružení
čímž kontroluje bezpečnost nových modelů. Úroveň ochrany
vozidla je vyjádřena celkovou známkou ve formě hvězdiček. Je
odstupňována od 1 do 5, přičemž 5 hvězdiček představuje nejlepší ohodnocení.
Za účelem zlepšení bezpečnosti a výkonu
svých modelů věnuje PSA více než 10 %
svého rozpočtu na výzkum a vývoj
bezpečnosti.
V roce 2009 obsadila společnost PSA
Peugeot Citroën s 1265 patenty již
potřetí za sebou první místo v počtu
francouzských patentů registrovaných
u INPI (Národní institut duševního
vlastnictví).

SPOLEHLIVOST PŘÍSLUŠENSTVÍ
PEUGEOT
Příslušenství
Veškeré příslušenství Peugeot bylo testováno a schváleno
výrobcem Peugeot a odpovídá nejpřísnějším bezpečnostním normám.
Příklad: držák pro střešní nosiče:

• Test spolehlivosti: 50 kg po 20 000 km.
• Test odolnosti povrchu: 20 000 km.
Test odtržení: vertikální síly 250 kg a podélné síly
• 4krát
vyšší než povolené maximální zatížení.
materiály: kontrola protiskluzových plastů odol• Použité
ných vůči extrémním teplotám, UV záření, stárnutí
a korozi.
POZOR: nosič opatřený značkou Peugeot může být padělaný. Může se během jízdy uvolnit a způsobit ztrátu
nákladu, což ohrožuje nejen život cestujících, ale i ostatních účastníků silničního provozu.

 PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE
Pro Vaši bezpečnost je nevyhnutelné, abyste se ujistili
o původu Vašich náhradních dílů a doplňků. Originální
původ Vašich dílů Vám zajistí síť Peugeot.

PADĚLKY
V ČÍSLECH
HOSPODÁŘSKÉ RIZIKO
díly se objevují do 2 let od uvedení silně rozšíře• Padělané
ného vozidla na trh.
roky se velmi zvýšil podíl padělaných náhradních dílů
• Poslední
v automobilovém průmyslu. Předpokládá se, že v letech 2000
až 2008 představovaly padělky u vozidel prodaných v Evropské
unii 5 až 10 % náhradních dílů*.
odhaduje obrat obchodu s padělanými díly v roce
• OSN
2006 na 12 miliard dolarů*.
až 60 % padělaných dílů má svůj původ v asijských ze• 50
mích*.
automobilový průmysl by mohl zaměstnat
• Celosvětový
o 210 000 lidí navíc, pokud by byl obchod s padělky eliminován**.

• Každý rok jsou zabaveny milióny náhradních dílů**.
Padělání snižuje obrat výrobců, tudíž jejich investice a následně kapacitu inovovat, pokud jde o technologické knowhow a kreativitu.

RIZIKO NEHODY
použití padělaného dílu se riziko zranění může zvýšit až
• Při
o 30 %.
dojde k nehodě v důsledku použití padělaného dílu
• Pokud
nebo dílu opatřeného padělanou značkou, může pojišťovna
odmítnout svoji odpovědnost a nezaplatit škody.
neposkytuje záruční plnění na ústrojí poškozená
• Výrobce
v důsledku použití padělaných dílů nebo dílů opatřených
padělanou značkou.
V případě použití padělaného dílu se může zvýšit riziko nehody.
Zdroje: * UNIFAB a ** Comité National Anti-Contrefaçon
(Národní výbor proti padělání)

 PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE
Abyste předešli nepříjemnostem spojeným s padělanými
díly, společnost Peugeot Vám doporučuje:
provádět údržbu a opravy v síti Peugeot a ku• Nechat
povat automobilové díly a příslušenství v síti Peugeot.
pozornost ceně: padělané díly jsou často pro• Věnovat
dávány za abnormálně nízkou cenu, což dokládá pochybnosti o jejich kvalitě!

PEUGEOT CHRÁNÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
5 % obratu výrobců automobilů a jeho
příslušenství je investováno
do výzkumu a vývoje:
ochrana životního prostředí
a recyklace vozidel po
ukončení jejich životnosti
pasivní a aktivní bezpečnost
styl
zlepšení výkonu v oblasti spotřeby
a znečisťování.

•
•
•
•

Peugeot jako zodpovědný výrobce
aktivně spolupracuje při
zpracovánílátek, 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
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