VŠE, CO BYSTE
MĚLI ZNÁT…
SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST
REPASOVANÝCH DÍLŮ PEUGEOT
Repasované díly jsou produkty, které jsou
dokonale kompatibilní s vaším vozem
a podle příslušné kategorie se na ně vztahuje
záruka na díly a práci minimálně 1 rok.

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.

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

VŠE, CO BYSTE
MĚLI ZNÁT...

REPASOVANÉ
DÍLY

PEUGEOT VÝZNAMNÝ HRÁČ
V OBLASTI EKOLOGIE
PEUGEOT je aktivní více než 50 let
a může se pochlubit širokou škálou
repasovaných dílů a sbíráním
opotřebovaných dílů.

SPOLU DOJEDEME DÁL

www.peugeot.cz
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ŘEŠENÍ
REPASOVANÉ DÍLY

REPASOVANÉ DÍLY
PEUGEOT JSOU
PRO VÁS CENOVĚ
PŘIJATELNOU A NAVÍC
EKOLOGICKOU
VARIANTOU
PŘI OPRAVĚ
VAŠEHO VOZU
PEUGEOT.
PEUGEOT vám nabízí
repasované díly a s nimi
alternativní možnost, jak opravit
váš vůz maximálně kvalitně
a za příznivé ceny.

Repasované díly se vyrábí z použitých dílů podle
přesně daných postupů renovace. Díly se získávají
recyklačním tříděním z opravovaných vozů.

1. KVALITNÍ ŘEŠENÍ
Repasované díly vznikají renovací použitých dílů.
Proces renovace probíhá podle přísných zadávacích
podmínek výrobce a díky tomu se na tyto díly
vztahuje stejná záruka jako na nové originální díly.
Postup renovace PEUGEOT se opírá o padesátiletou
zkušenost značky a zákazníkům garantuje kvalitu,
které lze dosáhnout díky přísným zadávacím
kritériím stanoveným výrobcem.

2. EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ
Prodlužujete životnost svého vozu PEUGEOT,
náklady na údržbu a dobrý technický stav jsou
nižší a optimálně uzpůsobené jeho stáří.

3. EKOLOGICKÉ ŘEŠENÍ
Spolu s výrobcem se podílíte na recyklaci
a snižování množství odpadu z automobilového
průmyslu. Repasované díly jsou od letošního roku
definovány v nařízení o energetické transformaci
vztahující se k použití náhradních dílů pocházejících
z cyklického hospodářství.

DEFINICE REPASOVÁNÍ
Renovace, nazývaná také REPASOVÁNÍ, je definovaná
jako uvedení do původního stavu systematickou
výměnou všech opotřebených dílů za díly originální.

POSTUP
A POŽADAVKY VÝROBCE
• Renovují se starší díly, které jsou pravidelně
tříděny v síti PEUGEOT v rámci programu SECOIA.
K renovaci lze použít pouze originální díly PEUGEOT,
které jsou kompletní, nejsou renovované, opravované
nebo jinak upravené.
• Díly jsou prohlédnuty, vyčištěny a prověřeny, zda
je renovace možná. Podle konkrétního stavu a typu
dílu jsou některé součástky podrobeny před dalším
použitím expertize, někdy se vrací zpět do výroby,
pokud je to možné, nebo jsou nahrazeny novými
výrobky, zejména v případě bezpečnostních dílů.
• Po renovaci a testech, které probíhají podle
výrobcem zadaných kritérií, jsou zákazníkům díly
nabídnuty se stejnou zárukou, jaká se vztahuje
na originální náhradní díly PEUGEOT.

IDENTIFIKACE DÍLŮ
Všechny repasované díly PEUGEOT jsou označeny,
aby výrobce mohl provádět evidenci dílů, sledovat
a vyhodnocovat proces renovace.

PEUGEOT DOPORUČUJE
Dieselové a benzinové motory, hlavy
dieselových motorů, čerpadla vstřikování,
kompletní držáky vstřikovačů, filtry pevných
částic FAP, turbokompresory, alternátory, startéry,
manuální i automatické převodovky, spojkové sady,
převody, čerpadla klimatizací, brzdové třmeny…
Sortiment repasovaných dílů zahrnuje
většinu mechanických dílů. Při mechanické
opravě na vašem voze PEUGEOT se poraďte
se svým servisním technikem.

