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EREDETI
ALKATRÉSZEK:
A PEUGEOT
SZAKÉRTELMÉNEK
BIZONYÍTÉKAI
Az Ön PEUGEOT gépjárműve olyan
alkotórészekből épül fel,
melyek egytől egyig a biztonság és
a megbízhatóság jegyében fogantak, és
jól felépített, egységes egészt alkotnak.
Az így létrejött harmónia a márka
szakértelmének tökéletes bizonyítéka.

A PEUGEOT TANÁCSAI
Ha gépjárműve karbantartásához eredeti PEUGEOT
alkatrészeket választ:
• Megőrizheti autója kiváló kényelmét, úttartását,
vezetési és biztonsági jellemzőit.
• Hosszabb élettartamot biztosíthat gépjárművének.
• Nem lesz miért aggódnia.

EREDETI PEUGEOT ALKATRÉSZEK
Autója valamennyi szerkezeti elemét lefedik, köztük
a következőket:
• LENGÉSCSILLAPÍTÓK
• ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK
• AKKUMULÁTOR
• ÉKSZÍJAK
• KIPUFOGÓRENDSZER
• VILÁGÍTÁS: lámpák, fényszórók stb.
• TENGELYKAPCSOLÓ
• SZŰRŐK: olaj-, levegő- és üzemanyagszűrő stb.
• FÉKRENDSZER: fékbetétek, -tárcsák stb.
• ÜVEGFELÜLETEK
• KAROSSZÉRIA: motorháztető, ajtók, lökhárítók stb.
• MOTORTÉR ÉS MOTORALKATRÉSZEK:
turbo, befecskendezők, sebességváltó stb.

Az egyes modellek, illetve szerkezeti elemek
tervezésével párhuzamosan kifejlesztett eredeti
PEUGEOT alkatrészek kifejezetten az Ön PEUGEOT
gépjárművéhez készültek.

A GYÁRTÓ BIZTONSÁGI
KÖVETELMÉNYEI
Az eredeti PEUGEOT alkatrészekre ugyanazok a műszaki
előírások vonatkoznak, mint a gyárilag beszerelt
alkatrészekre. Minőségi anyagokból készülnek,
és többféle tesztnek vetik alá őket:
• korróziós teszt (csakis a fém alkatrészekre
vonatkozóan),
• megbízhatósági teszt,
• ellenállási teszt,
• tartóssági teszt,
• az adott terméktípusnak megfelelő speciális tesztek
(pl. könnyűfém kerekek: fáradási, ütés-, horpadási
és fényezési teszt).
Az eredeti PEUGEOT alkatrészek tervezését,
ill. jóváhagyását minden esetben nagy tudású
szakemberek és magasan képzett mérnökök végzik.

PÉLDÁK A MEGBÍZHATÓSÁGI
ÉS TARTÓSSÁGI TESZTEKRE,
MELYEKET A PEUGEOT
A FÉKBETÉTEKEN ALKALMAZOTT*
Eredeti PEUGEOT alkatrész

Egyéb alkatrészek

A tesztek egyértelműen bizonyítják az eredeti PEUGEOT
alkatrészek kiváló minőségét.
* A PSA alkatrész-vevőszolgálata megbízásából az IDIADA cég által –
reprezentatív mintán, hegyről lefelé, 60 km/h sebesség és műszakilag
megengedett össztömeg mellett – végzett tesztek.

EREDETI MINŐSÉG
Az eredeti PEUGEOT alkatrészek az új PEUGEOT
gépjárművek összeszerelésekor felhasznált
alkatrészekkel megegyező minőségűek.
Azoknak a gyártási normáknak megfelelően készülnek,
amelyeket a gyártó a gépjárművébe szánt szerkezeti
elemek vagy alkatrészek készítésére vonatkozóan
meghatározott.
Legyen szó megbízhatóságról, biztonságról,
kényelemről vagy vezetési élményről, gépjárműve
eredendően kiváló tulajdonságait egyedül eredeti
alkatrészekkel tudja megőrizni.

SPECIÁLIS JELÖLÉS
Az „Eredeti PEUGEOT alkatrész” címkén túl a speciális
gravírozás is egyre gyakoribb.

EREDETI PEUGEOT ALKATRÉSZEK
A PEUGEOT HÁLÓZAT SZERVIZEIBEN
Az eredeti PEUGEOT alkatrészek a világ minden részén,
a teljes PEUGEOT hálózatban megtalálhatók.

EREDETI PEUGEOT ALKATRÉSZEK:
TERMÉKKÍNÁLAT

Lengéscsillapítók

Ablaktörlő
lapátok

Akkumulátor

Ékszíjak

Kipufogóalkatrészek

Fényszórók

Tengelykapcsoló

Szűrők

Fékalkatrészek

Üvegfelületek

Karosszériaelemek

Motoralkatrészek

A lista nem teljes.

AZ EREDETI
ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ
SZERZŐDÉSES JÓTÁLLÁS
A PEUGEOT hálózat az eredeti PEUGEOT
alkatrészek gyártási vagy anyaghibája
esetén (minimum) egyéves szerződéses
jótállást vállal.
A PEUGEOT hálózat szakemberei
részéről minőségi kiszolgálásra
számíthat, az eredeti PEUGEOT
alkatrészek pedig segítenek megőrizni
gépjárműve kvalitásait.
Az Ön és szerettei biztonsága és
nyugalma számunkra mindennél
fontosabb.

A PEUGEOT
ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM
A PEUGEOT felelősséget érez
a környezet védelméért, ezért aktív
szerepet vállal a szennyező anyagok
kezelésében**.
A PEUGEOT és hálózata a gépjárművek
teljes életciklusa alatt (a modellek
tervezésétől egészen a használt
alkatrészek újrahasznosításáig) gondosan
ügyel a környezet megóvására**.

**Bővebb információért látogasson el
a www.peugeot.hu weboldalra.
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A LENGÉSCSILLAPÍTÓKRÓL
AZ ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOKRÓL
AZ AKKUMULÁTORRÓL
A LÉGKONDICIONÁLÓRÓL
ÉS A POLLENSZŰRŐRŐL
A KIPUFOGÓRENDSZERRŐL
ÉS A RÉSZECSKESZŰRŐRŐL
A VILÁGÍTÁSRÓL
A FÉKRENDSZERRŐL
AZ EREDETI PEUGEOT ALKATRÉSZEKRŐL
A VEZÉRMŰKÉSZLETRŐL
A KENŐANYAGOKRÓL
A SZÉLVÉDŐRŐL
A CSEREDARABOS ALKATRÉSZEKRŐL
A GUMIABRONCSOKRÓL
A TÉLI GUMIKRÓL
AZ ÁTVIZSGÁLÁSRÓL
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