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ORIGINÁLNÍ DÍLY: 
KNOW-HOW 

ZNAČKY

PEUGEOT DOPORUČUJE

Originální díly PEUGEOT jsou pro váš vůz zárukou:

•  zachování původního komfortu řízení, jízdních 
vlastností a bezpečnosti,

•  zachování dlouhé životnosti vašeho vozu,

•  spolehlivosti jízdy.

ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT

V rámci nabídky originálních náhradních dílů jsou 
k dispozici všechny základní díly vašeho vozu:

• TLUMIČE

• STĚRAČE

• BATERIE

• ŘEMENY

• VÝFUK

• OSVĚTLENÍ: světlomety i světla

• SPOJKA

• FILTRY: olejový, vzduchový i palivový

• BRZDY: destičky i kotouče

• ČELNÍ SKLO

• KAROSÁŘSKÉ DÍLY: např. kapota, dveře, nárazníky

•  MOTOR A VSTŘIKOVÁNÍ: např. turbo, vstřikování, 
převodovka

Originální díly PEUGEOT se začínají vyvíjet již ve fázi 
koncepce vozu, jsou navrhovány „na míru“ a zaručují 
vám trvalou kvalitu.

Váš vůz PEUGEOT je uceleným systémem 
jednotlivých dílů navržených výrobcem 

vozu tak, aby byla zaručena bezpečnost 
a spolehlivost jeho provozu.

Dokonalé přizpůsobení  
veškerých součástí systému je výsledkem 

know-how značky PEUGEOT.



NÁROKY VÝROBCE 
NA BEZPEČNOST

Originální díly PEUGEOT se vyrábějí podle stejných 
zadávacích podmínek jako díly používané při montáži 
nového vozu ve výrobě, ze stejně kvalitních materiálů 
a jsou podrobeny sérii velmi přísných testů:
•  test koroze (pouze kovové díly),
• test spolehlivosti,
• test pevnosti,
• test odolnosti (životnosti),
•  specifické testy (například testy kol z lehkých slitin: 

únavové, nárazové, deformační, laku).

Originální díly PEUGEOT jsou navrhovány 
a schvalovány vysoce kvalifikovanými odborníky.

ORIGINÁLNÍ KVALITA

Originální díly PEUGEOT jsou náhradní díly, které jsou 
stejně kvalitní jako díly používané při prvotní montáži 
vozidla PEUGEOT. 

Splňují standardy stanovené pro výrobu součástek nebo 
náhradních dílů pro váš vůz.

Pouze originální díl zaručí zachování stejné kvality, 
spolehlivosti, bezpečnosti a jízdního komfortu.

UKÁZKA TESTŮ PEUGEOT  
NA SPOLEHLIVOST A ODOLNOST  

BRZDOVÝCH DESTIČEK*

Testy prokazují kvalitu originálních destiček PEUGEOT.
*Testy provádí společnost IDIADA z pověření Projektového oddělení 
vývoje náhradních dílů a příslušenství PSA, jedná se o test při sjezdu 
z kopce v rychlosti 60 km/h s vozem zatíženým na maximální povolenou 
hmotnost.

Originální díl PEUGEOT

Jiné díly

SPECIFICKÁ  
IDENTIFIKACE

Stále více originálních dílů PEUGEOT je trvale označeno 
nad rámec běžných etiket „Originální díl PEUGEOT“.

ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT  
V SÍTI PEUGEOT

Originální díly PEUGEOT jsou k dispozici v síti 
autorizovaných prodejců PEUGEOT po celém světě.



NABÍDKA ORIGINÁLNÍCH  
DÍLŮ PEUGEOT SMLUVNÍ ZÁRUKA VÝROBCE 

NA ORIGINÁLNÍ DÍLY
Síť PEUGEOT poskytuje na originální díly 
PEUGEOT smluvní záruku po dobu minimálně 
jednoho roku a ručí za všechny výrobní vady 
nebo vady materiálu.
Odborníci sítě PEUGEOT vám 
poskytnou originální díly PEUGEOT 
včetně profesionálních služeb a zajistí, 
aby si váš vůz zachoval své kvality bez 
ohledu na stáří a počet ujetých kilometrů. 
Vaše bezpečnost a klid jsou pro nás prioritou.

PEUGEOT
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PEUGEOT je výrobce, který 
k ochraně životního prostředí 
přistupuje velmi zodpovědně 
a aktivně se zapojuje do zpracování 
a eliminace škodlivých produktů.

Během celého životního cyklu vozu, od fáze 
vývoje až po recyklaci použitých náhradních 
dílů, dbá PEUGEOT i jeho obchodní síť 
na maximální ekologickou ohleduplnost 
svých výrobků i činností.
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Uvedený seznam není úplný.



TLUMIČE

STĚRAČE

BATERIE

KLIMATIZACE A KABINOVÝ FILTR

VÝFUK A FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

OSVĚTLENÍ

BRZDY

ORIGINÁLNÍ DÍLY PEUGEOT

ROZVODOVÁ SADA

VÝMĚNA OLEJE

ČELNÍ SKLO

REPASOVANÉ DÍLY

PNEUMATIKY

ZIMNÍ PNEUMATIKY

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY 
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