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ZAPELJITE V SMERI 
BREZSKRBNIH POTI!

BREZPLAČNA
TEL. ŠT.
080 26 24

PAI 2018/0-1



NAZIV KATALOŠKA 
ŠTEVILKA

REDNA 
CENA Z DDV

Čistilo za platišča in 
okrasne pokrove 9729GH 7,88 €

Cena posameznega nadomestnega dela je odvisna od več dejavnikov, kot so model vozila, njegova izvedenka, modelsko leto, moč motorja, število prevoženih kilometrov 
in način uporabe vozila in vožnje, zato lahko končna cena posameznega nadomestnega dela za posamezno vozilo odstopa od primera, navedenega v tej brošuri.
O splošnih pogojih članstva v programu ugodnosti in ugodnostih si preberite na spletni strani peugeot.si.

PREVERITE UGODNO 
PONUDBO IZ ŠIROKE 
PALETE PNEVMATIK.

S pravočasnim odstranjevanjem prahu, 
ki je posledica obrabe zavor, se lahko 
izognete trajnim poškodbam laka na 
platiščih iz lahke litine ali okrasnih 
pokrovih in tako ohranjate svež videz 
vozila tudi po več letih uporabe. 

Pred vsakim pranjem priporočamo 
uporabo ekološkega čistila za okrasne 
pokrove in platišča, ki ne vsebuje kislin 
in fosfatov. 

Okolje vam bo hvaležno!

VZDRŽEVANA PLATIŠČA ZA BREZHIBEN VIDEZ 

Izognite 
se trajnim 
poškodbam 
laka na 
platiščih.

4221€
KATALOŠKA ŠT.: 1608523780

JEKLENA  
PLATIŠČA

9608€
KATALOŠKA ŠT.: 1608523780

PLATIŠČE  
IZ LAHKE LITINE



Če ne vzdržujete sistema klimatske naprave, se med delovanjem ustvarja kondenz. Ta predstavlja rodovitno 
leglo za razvoj mikroorganizmov, ki lahko bistveno poslabšajo počutje potnikov. Strokovnjaki na naših 
pooblaščenih servisih bodo poskrbeli za menjavo filtra zraka potniške kabine, hkrati pa lahko izberete tudi 
dezinfekcijo sistema klimatske naprave z uporabo kvalitetnega sredstva za razkuževanje. Ni ga čez dobro 
počutje!

ALI STE VEDELI?

Klimatska naprava

*Ni za vozila Partner, Bipper ter 207 in 308 z vgrajenim osvežilcem
** Vanille Gourmande, Anti tabac,  Mangue tropicale 
****Cena posameznega nadomestnega dela je odvisna od več dejavnikov, kot so model vozila, 
njegova izvedenka, modelsko leto, moč motorja, število prevoženih kilometrov in način uporabe 
vozila in vožnje, zato lahko končna cena posameznega nadomestnega dela za posamezno 
vozilo odstopa od primera, navedenega v tej brošuri. O splošnih pogojih članstva v programu 
ugodnosti in ugodnostih si preberite na spletni strani peugeot.si.

PRENOSNI NOSILEC DIŠAVE
POTNIŠKEGA PROSTORA*

1576€
KATALOŠKA ŠT.: 1607693080

NAZIV KATALOŠKA ŠTEVILKA REDNA 
CENA Z DDV

Prenosni nosilec dišave 
potniškega prostora* 1607693080 15,76 €

Dišavni vložek za vgrajeni ali 
prenosni osvežilec zraka** 1608577080*** 12,52 €

Raziskave kažejo, da na varno vožnjo vpliva tudi počutje voznika in potnikov, ki naj bi bili zbrani in pozorni. 
Stroka je enotna v zaključku, da je ena od bistvenih stimulacij za ohranjanje pazljivosti, dodajanje vonjav v 
prostor, in sicer v menjajočih intervalih od 5 do 9 minut in v trajanju ene minute. Storite tudi sami nekaj za 
boljše počutje pri vožnji in si izberite dišavo po svojem okusu.



NAZIV KATALOŠKA ŠTEVILKA REDNA 
CENA Z DDV

Dodatek za čiščenje sistema 
vbrizga goriva DIZEL Unik+ 1611332880 17,07 €

Dodatek za čiščenje sistema 
vbrizga goriva BENCIN Unik+ 1609337380 18,58 €

Cena posameznega nadomestnega dela je odvisna od več dejavnikov, kot so model vozila, njegova izvedenka, modelsko leto, moč motorja, število prevoženih kilometrov 
in način uporabe vozila in vožnje, zato lahko končna cena posameznega nadomestnega dela za posamezno vozilo odstopa od primera, navedenega v tej brošuri.
O splošnih pogojih članstva v programu ugodnosti in ugodnostih si preberite na spletni strani peugeot.si.

MOTOR
Redno čiščenje sistema vbrizga 
izboljša delovanje motorja, 
lajša njegov zagon in zmanjša 
porabo goriva. Svetujemo vam 
preventivno uporabo dodatka do 
enkrat na leto, s čimer se boste 
z minimalnimi stroški izognili 
kasnejšim dražjim popravilom. 
Obloge se v sistemu posledično ne 
bodo nalagale, motor bo ohranil 
prvotne karakteristike, izpusti emisij 
v ozračje pa bodo minimalni. 

Z BREZHIBNIM MOTORJEM 
BREZSKRBNO DO CILJEV

Izboljšajte 
delovanje motorja



KAROSERIJA, 
BARVA VOZILA

*Na voljo v večini barvnih odtenkov vozil Peugeot. 
** Kataloške številke korektur se razlikujejo glede na barvo vozila.  

Pred nakupom kontaktirajte svojega pooblaščenega prodajalca. 

Drobne poškodbe laka, ki so 
posledica zunanjih vplivov, lahko 
enostavno in hitro popravite ter 
zavarujete z izdelki za retuširanje 
barve. Pri svojem prodajalcu 
poiščite ustrezen izdelek v 
odtenku avtomobila in zaščitite 
poškodbe od udarcev kamenja 
ali obnovite manjše praske na 
vozilu. Za temeljitejši posvet pa 
se lahko obrnete tudi na naše 
pristojne servise.

BLEŠČEČE DO BARVITIH RAZGLEDOV

Izdelki za hitro 
in enostavno 
retuširanje barve

Cena posameznega nadomestnega dela je odvisna od več dejavnikov, kot so model vozila, njegova izvedenka, modelsko leto, moč motorja, število prevoženih kilometrov 
in način uporabe vozila in vožnje, zato lahko končna cena posameznega nadomestnega dela za posamezno vozilo odstopa od primera, navedenega v tej brošuri. O 
splošnih pogojih članstva v programu ugodnosti in ugodnostih si preberite na spletni strani peugeot.si.

NAZIV KATALOŠKA 
ŠTEVILKA

REDNA 
CENA Z DDV

Korekturni čopič v barvi vašega 
vozila za manjša popravila* ZC9888240U** 10,43 €

Korekturni razpršilec v barvi 
vašega vozila za manjša popravila* ZC9856140U** 17,40 €



Želimo vam veliko prijetnih uric, nepozabnih doživetij  
ter udobnih in varnih kilometrov z vašim vozilom Peugeot.  
Da pa bo ta vedno optimalno pripravljen, izkoristite  
prednosti članstva v programu ugodnosti Moj Peugeot.

Vzdrževanje vašega vozila Peugeot bo s programom ugodnosti  
Moj Peugeot iz leta v leto cenejše. Glede na starost vašega 
avtomobila boste pri pooblaščenih servisih Peugeot za 
servisne storitve plačali do 17,5 % manj, za izbrane originalne 
nadomestne dele pa bo z leti popust zrasel do 35 %.

VSAKA STAROST IMA SVOJE  
SERVISNE PREDNOSTI

peugeot.si

ŠE NISTE ČLAN?
Pridružite se nam preprosto  
na peugeot.si v zavihku Moj Peugeot.
Članstvo v programu je brezplačno.

BREZPLAČNA
TEL. ŠT.
080 26 24

VEČ KOT 5 LET

VEČ KOT 6 LET

VEČ KOT 7 LET

VEČ KOT 4 LETA

VEČ KOT 2 LETI

VEČ KOT 3 LETA

-25%

-30%

-35%

-20%

-15%

-10%

STAROST VOZILA IN POPUST  
ZA ČLANE MOJ PEUGEOT

Plačilo na do 12 obrokov 
Za vzdrževanje in dodatno opremo

Brezplačna članarina 
Prvo leto brezplačno

Prihranek 40 EUR 
Z brezplačno hrambo  
pnevmatik ob zamenjavi

Več informacij na peugeot.si ali na dinersclub.si

S KARTICO  
DINERS CLUB 
MOJ PEUGEOT 
DO IZJEMNIH 
UGODNOSTI



Ponudba velja do 31. 08. 2018 oziroma do razprodaje zalog. Ponudba velja le pri pooblaščenih servisih, ki sodelujejo v programu ugodnosti Moj Peugeot. Seznam sodelujočih serviserjev je na voljo na 
peugeot.si/moj-peugeot/. Ponudba velja le za izbrane izdelke v promocijski akciji. Peugeot si pridružuje pravico do morebitnih sprememb in napak v specifikaciji artiklov v promociji. Vse slike v brošuri so 
simbolične. Vse cene, predstavljene v brošuri, so informativnega značaja v evrih z vključenim 22% DDV. Za tiskarske napake ne odgovarjamo. Vsako reproduciranje te brošure, delno ali v celoti, v katerikoli 
obliki ali na katerikoli način brez predhodnega pisnega soglasja družbe P Automobil Import d.o.o., je prepovedano in kaznivo. P Automobil Import d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana.   
Izdaja: april 2018.

OMREŽNA SKUPINA 01
Avtohiša Vič d.o.o.
Tbilisijska 49
1000 ljubljana
01/200 73 20

Avtotehna Vis d.o.o.
Celovška 228
1000 Ljubljana
01/ 581 85 51

Rodex d.o.o
Rovska cesta 2
1235 Radomlje
01/722 70 10

Avto Lev d.o.o.
Ljubljanska c. 16
1360 Vrhnika
01/372 73 04

PSC Omahen d.o.o.
Industrijska cesta 5
1290 Grosuplje
01/620 54 48
 
 
 
 

OMREŽNA SKUPINA 02
AC-Profekt d.o.o.
Bakovska 29b
9000 Murska Sobota
02/530 16 44

Avtohiša Kolmanič  
& Co. d.o.o.
Avtomobilska ul. 12
2000 Maribor
02/ 450 29 32

Avto center Ravne d.o.o
Dobja vas 128
2390 Ravne na Koroškem
02/870 56 84

SPC Toplak d.o.o.
Dežno 1d
2286 Podlehnik
02/788 40 51 

Avto Golec d.o.o.
Žolgarjeva 6
2310 Slovenska Bistrica
02/805 53 80

OMREŽNA SKUPINA 03
Avto Celeia d.o.o.
Ipavčeva 21
3000 Celje
03/425 46 03

Avtoservis Tratnik d.o.o.
Ločica, Ob Savinji 009
3313 Polzela
03/570 26 40

OMREŽNA SKUPINA 04
Avto Partner d.o.o.
Cesta Železarjev 27
4270 Jesenice
04/583 66 66 

Avtohiša Kavčič d.o.o.
Milje 45
4212 Visoko
04/275 93 93

OMREŽNA SKUPINA 05
Avto Lev PE Idrija
Triglavska 10
5280 Idrija
05/372 73 10

Nova Olimpija d.o.o.
Obrtniška 28
6000 Koper
05/611 61 18

CRONO d.o.o. Ajdovščina,
PE Goriška
Goriška cesta 75
5270 Ajdovščina
05/364 41 40
 
OMREŽNA SKUPINA 07
Avto Velkavrh d.o.o.
Prečna 91
8000 Novo mesto
07/334 85 10

PSC Paič d.o.o.
Krška vas 28e
8262 Krška vas
07/ 495 93 13

POOBLAŠČENI SERVISERJI PEUGEOT: 

BREZPLAČNA
TEL. ŠT.
080 26 24


