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Originální díly: know-how značky.

Váš vůz Peugeot je homogenní celek provázaných
součástek definovaných a zkonstruovaných vý -
robcem vozidla tak, aby byl bezpečný a spolehlivý.
Vzájemná sladěnost jednotlivých dílů je výsled -
kem know-how značky.

Volbou originálních dílů Peugeot pro údržbu Vašeho vozu:

• Uchováte jeho kvality v oblasti komfortu, řízení, jízdních
vlastností a bezpečnosti. 

• Přispějete k jeho dlouhé životnosti.

• Máte jistotu, že Vaše jízda bude bezpečná.

� PEUGEOT VÁM DOPORUČUJE



ORIGINÁLNÍ DÍLY 
PEUGEOT

Zahrnují veškeré součásti Vašeho vozidla:

• TLUMIČE

• STĚRAČE 

• AKUMULÁTOR

• ŘEMENY

• VÝFUK

• OSVĚTLENÍ: světlomety, světla...

• SPOJKA

• FILTRY: olejový, vzduchový, palivový ...

• BRZDY: destičky, kotouče ...

• OKNA

• KAROSÁŘSKÉ DÍLY: kapota, dveře, nárazníky ...

• MOTOR A JEHO SOUČÁSTI: turbo, vstřikování, převo-
dovka...

Originální díly Peugeot jsou navrhovány a vyvíjeny již od
počátku spolu s vozidlem nebo jeho součástmi a jsou zcela
přizpůsobeny Vašemu vozu Peugeot. 



BEZPEČNOST 
PŘEDEVŠÍM

Originální díly Peugeot se vyrábějí podle stejné specifikace
jako díly používané při montáži nových vozidel, z vhodných
kvalitních materiálů, a jsou podrobovány sérii testů.:

• Korozní zkouška (pouze u kovových dílů)

• Test spolehlivosti

• Test odolnosti

• Test pevnosti

• Specifické testy pro každý druh výrobku (např. testy ráfků
z lehké slitiny: únavové, nárazové, deformace a laku)

Originální díly Peugeot jsou vždy navrhovány a schvalovány
vysoce kvalifikovanými odborníky a inženýry.

Originální díl Peugeot

Jiné díly

Testy jsou důkazem kvality originálních destiček Peugeot.

U vozidel byly za shodných podmínek brzdění provedeny
následující zkoušky odolnosti brzdových destiček.

PŘÍKLAD TESTŮ SPOLEHLIVOSTI A ODOLNOSTI
REALIZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ PEUGEOT
U BRZDOVÝCH DESTIČEK*.

*Testy, jejichž realizací byla inženýry prodeje dílů a příslušenství PSA pověřena
společnost IDIADA, spočívaly v jízdě se svahu v průsmyku při rychlosti 60 km/h
s celkovým přípustným zatížením.



KVALITA 
PŮVODU

Originální díly Peugeot jsou náhradní díly, jejichž kvalita
je identická s kvalitou součástí používaných při výrobě
vozů Peugeot. Jsou vyráběny podle norem, které platí
pro výrobu součástí a náhradních dílů pro Vaše vozidlo.

Pouze originální díl umožňuje uchovat vnitřní kvality
Vašeho vozu, pokud jde o spolehlivost, bezpečnost,
komfort a pohodlné řízení.

SPECIFICKÉ
OZNAČENÍ

Kromě jejich označení „Originální díl Peugeot“ se origi-
nální díly stále více označují gravírováním.

ŠIROKÁ 
DISTRIBUCE

Originální díly Peugeot jsou distribuovány napříč celou
sítí Peugeot v Evropě a v celém světě.



ŘADA ORIGINÁLNÍCH
DÍLŮ PEUGEOT

Přehled není vyčerpávající.

Tlumiče Stěrače Akumulátory

Řemeny Výfuky Světlomety

Spojky Filtry Brzdový systém

Skla Karosářské díly Příslušenství
motoru



ZÁVAZEK ZNAČKY
A JEJÍ SÍTĚ

Síť Peugeot poskytuje na originální díly Peugeot záruku
po dobu (minimálně) jednoho roku, která se vztahuje na
výrobní vady a vady materiálu.

Odborníci sítě Peugeot Vám poskytnou kvalitní služby
a originální díly Peugeot přispějí k zachování výjimeč -
ných vlastností Vašeho vozidla.
Pohoda a bezpečnost Vaše i Vašich blízkých jsou pro
nás prioritou.

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

Peugeot jako zodpovědný výrobce
aktivně spolupracuje při zpracování
látek, které znečišťují životní
prostředí*.

PEUGEOT CHRÁNÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



www.peugeot.cz
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AKUMULÁTORU

BRZDÁCH

ČELNÍM SKLE

FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC 

KLIMATIZACI

MAZIVECH

ORIGINÁLNÍCH DÍLECH PEUGEOT 

OSVĚTLENÍ

PADĚLCÍCH

PNEUMATIKÁCH

PROHLÍDKÁCH

PYLOVÉM FILTRU 

REPASOVANÝCH DÍLECH

ROZVODECH

STĚRAČÍCH

TLUMIČÍCH

VÝFUKU

ZIMNÍCH PNEUMATIKÁCH

VŠE, CO MUSÍTE 
VĚDĚT O 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE ([Odvozen od 'CMYK 350'] [Odvozen od 'Win-Acr4-Preps_quark5'] [Odvozen od 'Win-Acr4-Preps_quark5'] [Odvozen od 'Win-Acr4-Preps_quark5'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B005600790073006F006B00E900200072006F007A006C006901610065006E00ED005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 9.354330
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [841.846 595.245]
>> setpagedevice




