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zÁnučruí LlsT sMLUvt,tÍzÁnuxY zA JAKosT PEUGEoT

Sm|uvní zátuky za jakost PEUGEoT
P|atnost sm UVnich záruk za jakost PEUGEoTje podmíněna řádným Vyp|-
něním tohoto záručniho Iistu a otisknutím obchodniho razitka orodeice'
UpIatnění těchto záruk je podmíněno prováděnín,] pravideIných sefuisnich
proh|ídek tak, jak jsou stanoveny V p|ánu údrŽby. Rozhodujíci jsou Vyp|-
něné kupóny v lomto sešitu údrŽby' sm|uvní záruky za jakost PEUGEoT
p|ati ode dne skutečného předánívozidla zákazníkovi. tj od data začátku
záruky Uvedeného na této stránce'
Tenlo dokument obsahuje podrobný popis smluvních záruk za jakost
PEUGEoT, které \^i'robce poskytLrje na ýozid|o zákaznika a podmínek
jejich UpIatnění

Č pfodejního

současně s nov!ým vozid|em iste obdÉe|i p|án pravide|ných se.visních proh|ídék, ktený je určen přímo pro Váš Vúz. Tentodokument je u|ožen v pouzdru s da|šimi dok|ady od vozid|a.
Jest|iŽe se Ve Vozid|e dokument nenachází:
. Váš prodejce nebo kleÚkoIi aUto.izovaný prodejcé značkové sitě Vám jej múŽe poskytnout
nebo
- sjjej můŽete sami vytisknout na webových stránkách výrobcé. V části ' ,sIužby a servis..- ' 'UžiVateIské příručky'. '
Dop.oručujeme Vám' abyste s tímto sešitem UchováVaIi také íaktury a další aoitaoy tyt<a;ici se údržby prbváděn'é U VaŠeho vozidIa'V případě prodeje vozidla je třeba novému majitel i  předat veškeroú dokumentaci tÝkaiíci se VozidIa'

ldentifikace vozidla
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Datum začátku záruky

Datum konce záruky
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l\irodel : 3cSt gU"

pativo: lMt{"I
Motor : 4 'b Búe.H b.'
Motorový o|ej :

Výkon : {e lrc,o k*k
Registrační značka :
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NásledUjící strany jsou určené k otisknutí
razítka odborného automobiIového opravce,
ktený proved| údrŽbu Vašeho vozid|a značky
PE UG EOT.

Požádejte odborného automobiIového opravce'
kterého jste si zvo|i| i '  aby vyplni| njŽe uvedená
po|e (datum' proběh ki|ometrŮ' příšti proh|ídka' ' ')
s oh|edem na podmínky provozováni vozjd|a'

Doporučujeme Vám uschoval spo|u se Sešitem
údrŽby rovněŽ íaktury a dok|ady týkajici se
údrŽby prováděné na Vašem vozid|e'

V případě odprodeje vozid|a je třeba předat
všechny dokumenty k vozid|u novémLl
vIastníkovi.

sLEDoVÁNí ÚonŽgv

, Pravidelné servisni prohlídky jsou povin.
né pro splněni záručnich podmínek stano.
vených v]ýrobcem'

Př|štÍ p|ohlídka

Normá|ní podmínky El ZtíŽené podmínky !
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