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A SZÉLVÉDŐ
Nowy Peugeot 508 SW.
Quality time.

ÁLLAPOTA BEFOLYÁSOLJA
A VEZETÉS BIZTONSÁGÁT

SZÉLVÉDŐ JAVÍTÁS

9 900

Ft-ért

Augait dolore mincidu ipiscil laorem zzrilit luptat ipis num nulputp atinis accum quat dolutat ionsectem incidunt prat consectem.

Drzwi Twojego nowego Peugeot 508 robią delikatne klik. Ruszasz, odrywając się od bieżących spraw, zgiełku i hałasu.
To jest Twój czas. Skupiasz się na tym, co naprawdę ważne... Ekskluzywne auto, 5 lat gwarancji*. Nowy Peugeot 508
jest dostępny już od 75 800 PLN. Salony Peugeot zapraszają.
UMÓW SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ: WWW.TESTUJ. PEUGEOT.PL

A feltüntetett ár tartalmazza az ÁFA-t és 1 db sérülés* kijavítására
vonatkozik.
2-letnia gwarancja producenta

Texte foglalkozó
mention lorem hivatalos
ipsum dolore Peugeot
+ 3 lata umowy serwisowej
5 LAT
A szolgáltatás
csak a szélvédő javítással
márkaszervizekben
érhető el,
NOM DU VÉHICULE
MENSUALITÉ
consecter minim dia tedsm
„Peugeot Optiway” do 100 000 km.
GWARANCJI

melyek listáját megtalálja a www.szolgaltatasok.peugeot.hu oldalon.

* Lorem 508 SW Ilit volobore magnissim zzriure 00 % ut amet luptat, velenissed minci tisl irit nim zzriurem dolor ad magnim quisim quat lan hent wis eumsan henim
alit augiam zzrilis nulput prat nullaoreet, quisl eugue feuguero dolobore mod te minissis nostrud tat luptat. Lenis duip ero endit adigna faccumsandre dolorper si. Ut
pratem et velendipsum zzrilit augait praeseq uatinciduis am ipsustie minit am 0 000 € esto commoloreet vero del dolestrud tionsequam, se magnissecte commolu
ptatumsandre conullum in henit lute vel endrem nim dolor ationse tet ad duisi. Duissed te min velissi sonse tet ad duisi. Duissed te min velissonse tet ad duisi. Duissed
te min velissmolum incip esse tin utpatue mod eliquam, consed te digna conulpute modolorerci eriurem ent dignissenim zzrilla am quatem aliquat ad magna commy
nim augiat nummy commolu ptatumsandre conullum in henit lut conulpute modolorerci eriurem ent dignissenim zzrilla am num in eugiam adignibh euis ad tatisi tate
modigna feugait lum in henit lute vel endrem nim dolor ationse tet ad duisi. Duissed te min velissi smolum incip esse tin utpatue mod eliquam, consed te digna
conulpute modolorerci eriurem ent dignissenim zzrilla.

ELSŐSEGÉLY A SZÉLVÉDŐN KELETKEZETT SÉRÜLÉSEK ESETÉN

PEUGEOT 508 SW

A SZÉLVÉDŐ GÉPJÁRMŰVE ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ELEME.
Vezetés közben semmi sem akadályozhatja a vezetőt a megfelelő kilátásban. A szélvédő van
leginkább kitéve a külső sérüléseknek , ezért feltétlenül tudnia kell, hogy mikor van szükség
a javítására, és mikor szükséges a cseréje. Ha a szélvédőt sérülés éri, azonnal ragasszon
a sérült felületre egy, a sérült felülettel megegyező nagyságú átlátszó védőfóliát. Ezzel
megakadályozhatja, hogy a szélvédőbe a sérült ponton keresztül szennyeződés vagy
víz kerüljön, ami igencsak megnehezíti, sőt akár lehetetlenné is teheti a javítást. A védőfólia
felragasztása után minél hamarabb vegye fel a kapcsolatot valamelyik hivatalos Peugeot
márkaszervizzel, hogy a javítást el tudja végeztetni.
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ÓVATOSAN TÁVOLÍTSA EL EZT
A VÉDŐFÓLIÁT ÉS RAGASSZA
A SZÉLVÉDŐN LÉVŐ SÉRÜLÉSRE!
A sérülésre ragasztható védőfóliát az Ön
Peugeot márkaszervizében tudja átvenni.
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TUDTA-E, HOGY...
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a szélvédő javítása
lényegesen olcsóbb,
mint a szélvédő cseréje?
egyes biztosító
társaságok évente
maximum 1 alkalommal
engedélyezik a szélvédő
cseréjét?

JAVÍTHATÓ SÉRÜLÉSEK
félgömb és csillag
alakú kombinált
repedés
csillag alakú
repedés

félgömb alakú
repedés

buborék alakú
repedés

NEM JAVÍTHATÓ SÉRÜLÉSEK

Azok a csillag alakú repedések nem javíthatók, amelyek átmérője nagyobb,
mint egy 10 Ft-os pénzérme.
HA A SZÉLVÉDŐ NEM JAVÍTHATÓ, ÚGY VÁLLALJUK A SZÉLVÉDŐ GYORS CSERÉJÉT, SŐT
A BIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZÉST IS, AMENNYIBEN CASCO BIZTOSÍTÁS, VAGY A KÁRT OKOZÓ
MÁSIK FÉL KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK A TERHÉRE TÖRTÉNIK
A JAVÍTÁS. Bővebb információkat a www.szolgaltatasok.peugeot.hu oldalon talál.

www.peugeot .hu

