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Meghibásodás esetén 
PEUGEOT gépjárműve minél 

megbízhatóbb és gazdaságosabb 
megjavítása érdekében cseredarabos 

alkatrészeinkkel* biztos megoldást 
kínálunk Önnek.



Cseredarabos alkatrészek* alatt a hálózatban javításra 
kerülő PEUGEOT gépjárművekből kiszerelt, és egy 
rendkívül szigorú helyreállítási eljárás keretében 
felújított használt alkatrészek értendők.

1. MINŐSÉGI MEGOLDÁS 

A cseredarabos PEUGEOT alkatrészekre* a szigorú 
gyártói előírásoknak megfelelő felújítási eljárásnak 
köszönhetően az eredeti gyári alkatrészekével 
megegyező gyártói garancia érvényes. A PEUGEOT-
nál alkalmazott felújítási eljárás 50 év tapasztalatára 
épül, és olyan minőséget biztosít, amely csak a gyártói 
előírások betartásával érhető el. 

2. GAZDASÁGOS MEGOLDÁS
A gépkocsi korának tökéletesen megfelelő, jutányos 
áron biztosíthatja PEUGEOT gépjárműve hosszú 
élettartamát és tökéletes működését.

3. KÖRNYEZETBARÁT MEGOLDÁS
Cseredarabos alkatrészek vásárlásával Ön is 
támogatja a gyártónak a gépjárműipari hulladékok 
újrahasznosítására, illetve csökkentésére irányuló 
törekvéseit. Ezek az alkatrészek* Franciaországban 
az energiarendszer átalakításáról szóló, 2017. január 
1-jétől hatályos törvény alá tartoznak.

JOGI HÁTTÉR

Az alkatrészek ún. gyári felújítását jogi keretek 
szabályozzák, melyek értelmében valamennyi 
elhasználódott alkatrész helyett a csomagolásban 
eredeti gyári minőségű alkatrész kerül visszaküldésre.

A MEGOLDÁS: 
CSEREDARABOS ALKATRÉSZEK*



GYÁRTÓI HÁTTÉR

•  Az alkatrész-felújítás alapjául a PEUGEOT hálózatból 
a SECOIA (francia gépjárműipari környezetvédelmi 
szolgálat) programja keretében rendszeresen begyűjtött 
alkatrészek szolgálnak. Kizárólag az igazoltan 
PEUGEOT gépjárművekből kiszerelt, hiánytalan és 
korábban felújításon, javításon vagy átalakításon át 
nem esett alkatrészek felújítása engedélyezett.

•  A szakértői vizsgálatot az alkatrészek alapos elemzése, 
tisztítása és a helyreállítást megelőző ellenőrzése 
követi. Esetektől és alkatrészcsaládoktól függően 
bizonyos alkotórészeket szakértői vizsgálatot követően 
újra felhasználnak, másokat lehetőség szerint újra 
megmunkálnak vagy – például biztonságtechnikai 
alkatrészek esetében – újakkal helyettesítenek.

•  A szigorú gyártói előírások alapján felújított és tesztelt 
alkatrészeket ezt követően az új gyári alkatrészekével 
megegyező gyártói garanciával kínálja a márka.

NYOMONKÖVETHETŐSÉG

A felújítási eljárás gondos nyomon követését és a gyártó 
által előírt tesztek elvégzését igazolandó valamennyi 
cseredarabos PEUGEOT alkatrészt* eltávolíthatatlan 
jelzéssel látunk el.

A PEUGEOT TANÁCSAI
A cseredarabos alkatrész-kínálat* a legtöbb 
mechanikai alkotórészre kiterjed: benzin- 
és dízelüzemű motorok, dízel hengerfejek, 
befecskendező szivattyúk, komplett porlasztók, 
részecskeszűrők, turbókompresszorok, generátorok, 
önindítók, kézi és automata sebességváltók, 
kuplungszettek, kettőstömegű lendkerekek, 
féltengelyek, klímakompresszorok, féknyergek, 
hűtők stb. 

A PEUGEOT gépjárművén végzett mechanikai javítások 
alkalmával nyugodtan kérjen tanácsot szerelőjétől.



MEGBÍZHATÓ ÉS BIZTONSÁGOS 
PEUGEOT CSEREDARABOS 
ALKATRÉSZEK*
Ha cseredarabos PEUGEOT alkatrészt* 
választ, gépjárművének teljes mértékben 
megfelelő, és – az érintett termékcsaládtól 
függően – minimum egyéves, az alkatrészre 
és a munkadíjra is kiterjedő gyártói 
garanciában részesül.

A PEUGEOT
ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM
A PEUGEOT felelősséget érez a környezet 
védelméért, ezért aktív szerepet vállal 
a szennyező anyagok kezelésében (1). 
A PEUGEOT és hálózata a gépjárművek 
teljes életciklusa alatt (a modellek 
tervezésétől egészen a használt alkatrészek 
újrahasznosításáig) gondosan ügyel 
a környezet megóvására.

A PEUGEOT 
ÉS A KÖRKÖRÖS GAZDASÁG
A PEUGEOT - cseredarabos alkatrész-
kínálatával és az elhasználódott 
alkatrészek begyűjtésével - több mint 
50 éve aktív szereplője a körkörös 
gazdaságnak.

(1) Bővebb információért látogasson el 
a www.peugeot.hu weboldalra. 

* Csak az ilyen alkatrészeket forgalmazó 
PEUGEOT márkakereskedésekben.
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