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UMOWY SERWISOWE PEUGEOT OPTIWAY

Przedłużenie Gwarancji
Proste rozwiązanie, aby przedłużyć gwarancję umowną
oraz wzbogacić świadczenia assistance.

Umowa Serwisowa Przedłużenie Gwarancji
obejmuje:
Pokrycie kosztów, części i robocizny, usterek
mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych
po wygaśnięciu gwarancji umownej.

Assistance 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu,
z naprawą na miejscu lub holowaniem samochodu,
jeżeli nie może być naprawiony na miejscu lub
w przypadku zgubienia kluczy albo zamknięcia ich
wewnątrz pojazdu, braku paliwa lub przebicia opony.

Użyczenie pojazdu zastępczego, jeśli pojazd
nie może być naprawiony tego samego dnia
(użyczenie do 4 dni roboczych).

Zakwaterowanie na miejscu w hotelu w przypadku
unieruchomienia pojazdu (do 3 nocy dla kierowcy
i pasażerów).

Powrót do miejsca zamieszkania lub kontynuację
podróży pociągiem w 1 szej klasie lub samolotem
w klasie ekonomicznej (jeśli podróż pociągiem
przekracza 8 godzin)..
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Umowę Serwisową Peugeot Optiway Przedłużenie
Gwarancji mogą Państwo zawrzeć w ciągu 12 miesięcy
od daty zakupu nowego pojazdu i przy przebiegu
nie większym niż 30 000 km.

Wybierają Państwo:
czas obowiązywania i limit przebiegu:
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sposób płatności, który Państwu odpowiada:
– gotówką/kartą,
– w systemie ratalnym,
– w systemie abonamentowym
(przy zakupie pojazdu w leasingu).

Wraz z umowami serwisowymi Peugeot Optiway
otrzymują Państwo:
bezpieczeństwo panowania nad budżetem
związanym z użytkowaniem pojazdu,
skuteczność sieci Peugeot: ponad 6 000 punktów
serwisowych Peugeot gotowych zająć się Państwa
samochodem w 39 krajach na obszarze Europy,
dostępność Peugeot Assistance 24 godziny na dobę
i 7 dni w tygodniu,
pewność obsługi zgodnej z zaleceniami producenta,
waloryzację Państwa samochodu przy odsprzedaży.
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Umowa
Przedłużenia
Gwarancji
Zespoły i części oraz usługi objęte umową:
Silnik, system wtryskowy
Głowica, uszczelka głowicy
Pompy płynu chłodzącego / oleju / paliwa
Chłodnica – Wentylator
Turbosprężarka
Sterowanie pedału przyspieszenia
Zbiornik paliwa
Rozrusznik, alternator
Układ przeniesienia napędu
Skrzynia biegów
Wyposażenie elektryczne + wiązki
Moduły elektroniczne
Elementy układu kierowniczego i systemu wspomagania
Pompa hamulcowa i przewody hamulcowe
Systemy ABS i ESP
Układ wydechowy i katalizator
Sonda Lambda
Klimatyzacja (montaż fabryczny)
Poduszki powietrzne (airbag)
Zestaw wskaźników tablicy rozdzielczej
Ogrzewana tylna szyba (usterka elektryczna)
Radio i alarm (montaż fabryczny)
Usługi
Peugeot Assistance, w tym :
– Naprawa na miejscu zdarzenia, holowanie
– Pojazd zastępczy
– Zakwaterowanie lub kontynuacja podróży




























Lista nie jest kompletna. Peugeot nie pokrywa kosztów napraw nadwozia
i lakierniczych oraz poszyć tapicerskich, pękniętych szyb, zespołów zmodyﬁkowanych
lub dodanych, poszukiwania źródeł hałasu, wyważania kół.
Dokument nie ma charakteru Umowy.
W kwestiach bardziej szczegółowych należy zapoznać się z warunkami Umowy
Przedłużenia Gwarancji.

ZALECA OLEJE

www.peugeot.pl
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