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ZARUCNI LIST SMLUVNI ZARUKY ZAJAKOST PEUGEOT

Sm|uvní záruky za jakost PEUGEoT
P|atnost sm|uvních záruk za jakost PEUGEoT je podmíněna ňádnfm vyp|-
něním tohoto záručního |istu a otisknutím obchodního razítka prodejce.
Uplatnění těchto záruk je podmíněno prováděním pravideIn1ich servisních
proh|ídek tak, jak jsou stanoveny v p|ánu udrŽby. Rozhodující jsou vypl-
něné kupÓny v tomto Sešitu udrŽby. Sm|uvni záruky za jakost PEUGEoT
platí ode dne skutečného piedání vozid|a zákaznÍkovi, tj' od data začátku
záruky uvedeného na této Stránce.
Tento dokument obsahuje podrobn;i popis smluvních záruk za jakost
PEUGEOT' které v;irobce poskytuje na vozid|o zákaznÍka, a podmínek
jejich upIatnění,
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Motor: /! !!: '
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Datum začátku záruky
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Razítko prodejny {3r@

.11' Současně s novlm vozid|em jste obdrŽe|i p|án pravide|nfch servisních proh|ídek, kte4/ je určen pŤímo pro Váš vriz. Tento
dokument je u|oŽen v pouzdru s da|šími dok|ady od vozid|a.
Jest|iŽe se ve vozid|e dokument nenachází:
- Váš prodejce nebo kter1i koIi autorizovan prodejce značkové sítě Vám jej mťiŽe poskytnout
nebo
- si jej m Žete sami vytisknout na webovlch stránkách vfrobce, v části ,,S|uŽby a servis.. _ ' ,UŽivate|ské pňíručky' ' .
Doporučujeme Vám, abyste s tímto sešitem uchováva|i také faktury a da|ší dok|ady tyikající se drŽby prováděné u Vašeho vozid|a.
V pĚípadě prodeje vozidla je t ieba novému majitel i  pĚedat veškerou dokumentaci t lkající se vozidIa.


