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POSTARÁME SA O VŠETKO

Jednou z podmienok na uznanie nárokov vyplýva-
júcich z predĺženej záruky PEUGEOT OPTIWAY je aj 
riadne vykonávanie výrobcom predpísanej údržby 
vozidla a pravidelných prehliadok, ktoré sú uvedené 
v servisnej knižke vozidla.

Spoločnosť Peugeot odporúča zákazníkom v priebehu 
trvania predĺženej záruky absolvovať všetky servisné 
prehliadky predpísané výrobcom vozidla výhradne 
u člena siete Peugeot. 

V prípade absolvovania povinných servisných prehlia-
dok u inej osoby, ako je člen siete Peugeot, existuje ri-
ziko, že poskytnutie plnenia zo záruky bude zo strany 
spoločnosti Peugeot odmietnuté, a to najmä v prípade, 
ak:

•  pri servisnej prehliadke neboli dodržané všetky tech-
nologické a iné postupy predpísané výrobcom vozidla 
uvedené v opravárenských metódach, 

•  pri servisnej prehliadke neboli použité originálne ná-
hradné diely Peugeot alebo náhradné diely porovna-
teľnej kvality, alebo neboli použité náplne predpísané 
výrobcom.

V autorizovaných servisoch Peugeot máte istotu, že 
všetky výrobcom predpísané prehliadky budú vykona-
né správne a táto podmienka na uznanie nárokov vy-
plývajúcich z predĺženej záruky PEUGEOT  OPTIWAY 
bude splnená.

Viac info na peugeot.sk

Istotu rozpočtu na vozidlo v podobe bezplat-
ného odstránenia poruchy a výmeny alebo 
opravy nefunkčných súčiastok.

Účinnosť a efektívnosť pri riešení problémov, 
ktorú vám ponúka široká a dostupná sieť 
Peugeot (viac ako 6 000 servisných stredísk 
v 39 štátoch Európy).

Asistenčnú službu (24 hodín denne 7 dní 
v týždni) – v prípade poruchy spôsobujúcej 
nepojazdnosť vozidla máte bez ohľadu na 
vzdialenosť od bydliska právo na opravu alebo 
odtiahnutie vozidla. V prípade, že sa vozidlo 
nedá opraviť v deň poruchy, máte nárok na 
ďalšie služby (preprava, poskytnutie náhrad-
ného vozidla a ubytovanie).

Pomoc spoločnosti Peugeot pri riešení prob-
lémov aj v prípade straty kľúčov, ich uzamknu-
tia vnútri vozidla alebo defektu.

Poskytnutie náhradného vozidla, ak váš auto - 
mobil nebude opravený v deň, keď nastala 
 porucha. Čas vypožičania je obmedzený naj-
viac na 4 dni.

Ubytovanie na mieste opravy v prípade nepo-
jazdnosti vozidla. Poskytnuté ubytovanie je 
obmedzené dĺžkou opravy (maximálne 3 dni).

Pokračovanie v ceste alebo návrat domov 
vlakom (1. trieda) alebo lietadlom v ekono-
mickej triede (ak cesta vlakom trvá dlhšie ako 
8 hodín).

Zvýšenie zostatkovej hodnoty vozidla pri jeho  
následnom predaji.

Od základnej istoty – predĺženia záruky až po kontrolu 
nákladov na servis a údržbu vášho vozidla. PEUGEOT 
OPTIWAY ponúka presne také riešenie, aké potrebu-
jete. Podľa vašich potrieb a miery používania vozidla 
si môžete vybrať dĺžku trvania zmluvy až 8 rokov 
a kilo metrový nájazd až 200 000 km.

VÁŽENÝ KLIENT, 
NEZABUDNITE:

S PEUGEOT OPTIWAY 
ZÍSKAVATE TIETO VÝHODY

SERVISNÉ ZMLUVY
PEUGEOT OPTIWAY
PONUKA ŠITÁ NA MIERU

Vyberte si variant,
ktorý presne
zodpovedá vašim
potrebám

Zhodnoťte
svoju investíciu
do vozidla
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Náklady na opravu porúch spôsobených nesprávnym používaním 
sú na ťarchu zákazníka.

Kilometre sa rátajú od 0, lehota od začiatku zmluvnej záruky.

S PEUGEOT OPTIWAY sa môžete spoľahnúť na pre-
dĺženú záruku výrobcu a/alebo zaistenie pravidelnej 
údržby vozidla presne podľa odporučení výrobcu uve-
dených v servisnej knižke. Získate tak lepšiu pozíciu 
na následný predaj alebo spätné odkúpenie vášho 
vozidla a zvyšujete jeho zostatkovú hodnotu. V prí-
pade predaja vozidla pred ukončením platnosti vášho 
servisného kontraktu prejdú všetky vaše výhody na 
nového majiteľa.



NADVÄZUJE NA ZMLUVNÚ ZÁRUKU
POSKYTOVANÚ NA NOVÉ VOZIDLO.

UZATVORENÍM ZMLUVY ZÍSKATE

POKRYTIE VŠETKÝCH NÁKLADOV v prípade mecha-
nickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy > bez-
platné odtiahnutie k autorizovanému servisu  Peugeot 
v prípade poruchy > asistenčnú službu 24 hodín denne 
7 dní v týždni aj v zahraničí > rozšírenú asistenciu v prí-
pade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle.

ŽIADNE STAROSTI S PRAVIDELNÝMI
SERVISNÝMI PREHLIADKAMI
PREDPÍSANÝMI VÝROBCOM
A ASISTENČNÉ SLUŽBY.

UZATVORENÍM ZMLUVY ZÍSKATE

> vykonanie všetkých operácií pravidelných prehlia-
dok podľa servisnej knižky vozidla vrátane výmeny 
dielov, oleja a potrebnej práce > bezplatné odtiahnutie 
k auto rizovanému servisu Peugeot v prípade poruchy 
> asistenčnú službu 24 hodín denne 7 dní v týždni aj 
v  zahraničí > rozšírenú asistenciu v prípade defektu 
a zabuchnutia kľúčov vo vozidle.

VÝHODY PREDĹŽENEJ ZÁRUKY
AJ S ASISTENČNÝMI SLUŽBAMI
A PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY
PREDPÍSANÉ VÝROBCOM.

UZATVORENÍM ZMLUVY ZÍSKATE

POKRYTIE VŠETKÝCH NÁKLADOV v prípade mecha-
nickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy > bez-
platné odtiahnutie k autorizovanému servisu Peugeot  
v prípade poruchy > asistenčnú službu 24 hodín den-
ne 7 dní v týždni aj v zahraničí > rozšírenú asistenciu 
v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle  
>  vykonanie všetkých operácií pravidelných prehlia-
dok podľa servisnej knižky vozidla vrátane výmeny 
dielov, oleja a potrebnej práce.

PREDĹŽENIE ZÁRUKY
A KOMPLETNÁ STAROSTLIVOSŤ
O VAŠE VOZIDLO.

UZATVORENÍM ZMLUVY ZÍSKATE

POKRYTIE VŠETKÝCH NÁKLADOV v prípade mecha-
nickej, elektronickej alebo elektrickej poruchy > bez-
platné odtiahnutie k autorizovanému servisu  Peugeot 
v prípade poruchy > asistenčnú službu 24 hodín den-
ne 7 dní v týždni aj v zahraničí > rozšírenú asistenciu 
v prípade defektu a zabuchnutia kľúčov vo vozidle  
> vykonanie všetkých operácií pravidelných prehlia-
dok podľa servisnej knižky vozidla vrátane výmeny 
dielov, oleja a potrebnej práce > výmenu opotrebo-
vaných dielov > náhradné vozidlo pri pravidelnej pre-
hliadke > prvú technickú kontrolu a zabezpečenie STK 
pri zmluve trvajúcej najmenej 48 mesiacov.
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