
STORITEV 
OPTIWAY



Pogodba OSNOVNI SERVIS za obdobje od 3 do 5 let in 
za izbrano število kilometrov, poleg Optiway JAMSTVA 
vključuje tudi redne vzdrževalne servise. 

OPTIWAY OSNOVNI SERVIS2

Pogodba RAZŠIRJENI SERVIS za obdobje 3 do 5 let in 
za izbrano število kilometrov, poleg Optiway OSNOVNI 
SERVIS vključuje tudi zamenjavo obrabnih delov. 

OPTIWAY RAZŠIRJENI  SERVIS3

OPTIWAY JAMSTVOOPTIWAY JAMSTVO1

Pogodba JAMSTVO za obdobje 3 do 5 let in za 
izbrano število kilometrov vključuje popravilo vozila 
v primeru okvare, zamenjavo ali popravilo okvarjenih 
nadomestnih delov in storitev Peugeot Assistance.

STORITEV OPTIWAY
ENOSTAVNA REŠITEV PO PRETEKU  
POGODBENE GARANCIJE.

Pogodbo OPTIWAY lahko sklenete najkasneje v roku 12 
ali 24 mesecev od dne dobave novega vozila (odvisno 
od predpisanega rednega vzdrževanja) in pod pogojem, 
da pri tem ni bilo preseženo število prevoženih 
kilometrov, predvideno za prvo redno vzdrževanje, kot 
izhaja iz knjižice vzdrževanja.



Pogodba JAMSTVO velja v obdobju od 3 do 5 
let* za izbrano število kilometrov in vključuje 
popravilo vozila v primeru okvare, zamenjavo 
ali popravilo okvarjenih nadomestnih delov in 
storitev Peugeot Assistance.

OPTIWAY JAMSTVOOPTIWAY JAMSTVO1

Nadomestni deli in popravilo
za mehanske, električne ali elektronske 
okvare po preteku pogodbene garancije 
(vključno s stroški dela).

24/7 pomoč na cesti
t.i. Peugeot Assistance: popravilo na 
mestu okvare ali vleko vozila, če ga ni 
mogoče popraviti na kraju samem.

Hotelski stroški
v primeru, da vozilo ni v voznem stanju 
(maksimalno tri nočitve na osebo).

Prevoz do bivališča  
ali do potovalnega cilja 
z vlakom v prvem razredu (za prevoz 
do osem ur) ali z letalom v turističnem 
razredu.

KAJ VKLJUČUJE POGODBA JAMSTVO

Najem nadomestnega vozila, 
če se popravilo ne more izvršiti v 
enem dnevu (trajanje najema ne sme 
presegati štirih dni).

* Trajanje pogodbe že vključuje dvoletno pogodbeno garancijo.



PREDNOSTI:

•  Popravilo vozila v primeru okvare: v primeru 
mehanskih, električnih ali elektronskih okvar vam 
vozilo vrnemo v vozno stanje.

•  Pogodbo si sami prilagodite: izbirate lahko med 
20.000 in 200.000 prevoženimi kilometri.

•  Ugoden način plačila: v gotovini ali vključeno v kredit 
za nakup vozila.

•  Na razpolago vam je celotna Peugeot servisna mreža. 
•  Povečana vrednost vozila pri nadaljnji prodaji: v 

primeru, da boste prodali svoje vozilo pred iztekom 
pogodbe, bo novi lastnik lahko do izteka pogodbe za 
jamstvo užival iste prednosti.

•  Peugeot Assistance vam je na voljo povsod po 
Sloveniji in Evropi.

OBSEG TEHNIČNIH STORITEV ZA:

•  motor,
•   sistem za vbrizgavanje 

goriva,
•  glava motorja in tesnilo,
•  črpalka vode/olja/goriva,
• hladilnik,
•  ventilator,

•  strgan jermen,  
razdelilni jermen,

•  turbokompresor,
•  posoda za gorivo,
•  zaganjalnik, alternator,
•  klimatska naprava, 
•  menjalnik.

Ta seznam ni dokončen in ni del pogodbe. Podrobnosti so navedene v Splošnih 
pogojih pogodbe Optiway JAMSTVO.
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Pogodbo OPTIWAY lahko sklenete za dobo 
36, 48 ali 60 mesecev ter izberete predvideno 
število kilometrov, ki jih boste v tem  
času z vozilom prevozili (ne sme presegati 
200.000 km).
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STORITVE  PEUGEOT ASSISTANCE:

•  pomoč na cesti, vleka vozila,
•  nadomestno vozilo,
•  namestitev ali prevoz,
•  storitev je na voljo povsod po Sloveniji in Evropi. 



OPTIWAY JAMSTVOOPTIWAY OSNOVNI SERVIS2

Redne vzdrževalne servise za vaše 
vozilo, ki so predvideni po knjižici 
vzdrževanja (vključno s tekočinami). 

Nadomestni deli in popravilo
za mehanske, električne ali elektronske 
okvare po preteku pogodbene garancije 
(vključno s stroški dela).

24/7 pomoč na cesti
t.i. Peugeot Assistance: popravilo na 
mestu okvare ali vleko vozila, če ga ni 
mogoče popraviti na kraju samem.

KAJ VKLJUČUJE POGODBA OSNOVNI SERVIS

Pogodba OSNOVNI SERVIS velja v obdobju 
od 3 do 5 let* za izbrano število kilometrov. 
Poleg Optiway JAMSTVA vključuje tudi redne 
vzdrževalne servise.

Peugeot serviserji bodo poskrbeli za vse preglede, ki 
so za vaše vozilo predvideni v knjižici vzdrževanja, ne 
glede na višino stroškov.

*Trajanje pogodbe že vključuje dvoletno pogodbeno garancijo.

Hotelski stroški
v primeru, da vozilo ni v voznem stanju 
(maksimalno tri nočitve na osebo).

Prevoz do bivališča  
ali do potovalnega cilja 
z vlakom v prvem razredu (za prevoz 
do osem ur) ali z letalom v turističnem 
razredu.

Najem nadomestnega vozila, 
če se popravilo ne more izvršiti v 
enem dnevu (trajanje najema ne sme 
presegati štirih dni).



PREDNOSTI:

•  Brezplačni redni vzdrževalni servisi glede na 
določen program.

•  Popravilo vozila v primeru okvare: v primeru 
mehanskih, električnih ali elektronskih okvar vam 
vozilo vrnemo v vozno stanje. 

•  Pogodbo si sami prilagodite: izbirate lahko med 
40.000 in 200.000 prevoženimi kilometri.

•  Ugoden način plačila: v gotovini ali vključeno v kredit 
za nakup vozila.  

•  Na razpolago vam je celotna Peugeot servisna mreža.
•  Povečana vrednost vozila pri nadaljnji prodaji: v 

primeru, da boste prodali svoje vozilo pred iztekom 
pogodbe, bo novi lastnik lahko do izteka pogodbe za 
osnovni servis užival iste prednosti.

•  Peugeot Assistance vam je na voljo povsod po 
Sloveniji in Evropi.

OPTIWAY JAMSTVOOPTIWAY OSNOVNI SERVIS2
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Pogodbo OPTIWAY lahko sklenete za dobo 
36, 48 ali 60 mesecev ter izberete predvideno 
število kilometrov, ki jih boste v tem  
času z vozilom prevozili (ne sme presegati 
200.000 km).



OPTIWAY OSNOVNI SERVIS

OBSEG TEHNIČNIH STORITEV ZA:

•  motor,
•   sistem za vbrizgavanje 

goriva,
•  glava motorja in tesnilo,
•  črpalka vode/olja/goriva,
•  hladilnik,
•  ventilator,

•  strgan jermen,  
razdelilni jermen,

•  turbokompresor,
•  posoda za gorivo,
•  zaganjalnik, alternator,
•  klimatska naprava, 
•  menjalnik.

STORITVE PEUGEOT ASSISTANCE:

•  pomoč na cesti, vleka vozila,
•  nadomestno vozilo,
•  namestitev ali prevoz,
•  storitev je na voljo povsod po Sloveniji in Evropi. 

SERVISIRANJE:

•  redni vzdrževalni servisi (glede na program servisnih 
pregledov),

•  razdelilni jermen (glede na program servisnih 
pregledov).

Ta seznam ni dokončen in ni del pogodbe. Podrobnosti so navedene v Splošnih 
pogojih pogodbe Optiway OSNOVNI SERVIS.
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Pogodba RAZŠIRJENI SERVIS velja v obdobju 
od 3 do 5 let* za izbrano število kilometrov. 
Poleg Optiway OSNOVNI SERVIS vključuje 
tudi zamenjavo obrabljenih delov.

 
V času veljavnosti pogodbe so vam na voljo vse 
prednosti izkazanega zaupanja - brez strahu pred 
spremembami cen za Peugeotove storitve. Svoje 
stroške lahko tako načrtujete vnaprej! 

OPTIWAY JAMSTVOOPTIWAY RAZŠIRJENI  SERVIS3

KAJ VKLJUČUJE POGODBA RAZŠIRJENI SERVIS

Redne vzdrževalne servise za vaše 
vozilo, ki so predvideni po knjižici 
vzdrževanja (vključno s tekočinami). 

Zamenjava obrabljenih delov 
(izključuje pnevmatike).

Nadomestni deli in popravilo
za mehanske, električne ali elektronske 
okvare po preteku pogodbene garancije 
(vključno s stroški dela).

24/7 pomoč na cesti
t.i. Peugeot Assistance: popravilo na 
mestu okvare ali vleko vozila, če ga ni 
mogoče popraviti na kraju samem.

*Trajanje pogodbe že vključuje dvoletno pogodbeno garancijo.

Hotelski stroški
v primeru, da vozilo ni v voznem stanju 
(maksimalno tri nočitve na osebo).

Prevoz do bivališča  
ali do potovalnega cilja 
z vlakom v prvem razredu (za prevoz 
do osem ur) ali z letalom v turističnem 
razredu.

Najem nadomestnega vozila, 
če se popravilo ne more izvršiti v 
enem dnevu (trajanje najema ne sme 
presegati štirih dni).



PREDNOSTI:

•  Zamenjava obrabnih delov: po preteku njihove 
življenjske dobe vam zamenjamo dele, ki se obrabijo 
z uporabo (sklopka, zavore, zavorne ploščice ...).

•  Brezplačni redni vzdrževalni servisi glede na 
določen program.

•  Popravilo vozila v primeru okvare: v primeru 
mehanskih, električnih ali elektronskih okvar vam 
vozilo vrnemo v vozno stanje. 

•  Pogodbo si sami prilagodite: izbirate lahko med 
40.000 in 200.000 prevoženimi kilometri.

•  Ugoden način plačila: v gotovini ali vključeno v kredit 
za nakup vozila.  

•  Na razpolago vam je celotna Peugeot servisna mreža. 
•  Povečana vrednost vozila pri nadaljnji prodaji: v 

primeru, da boste prodali svoje vozilo pred iztekom 
pogodbe, bo novi lastnik lahko do izteka pogodbe o 
razširjenem servisu užival iste prednosti.

•  Peugeot Assistance vam je na voljo povsod po 
Sloveniji in Evropi.

OPTIWAY JAMSTVOOPTIWAY RAZŠIRJENI  SERVIS3

Pogodbo OPTIWAY lahko sklenete za dobo 
36, 48 ali 60 mesecev ter izberete predvideno 
število kilometrov, ki jih boste v tem  
času z vozilom prevozili (ne sme presegati 
200.000 km).
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STORITVE PEUGEOT ASSISTANCE:

•  pomoč na cesti, vleka vozila,
•  nadomestno vozilo,
•  namestitev ali prevoz,
•  storitev je na voljo povsod po Sloveniji in Evropi. 

SERVISIRANJE:

•  redni vzdrževalni servisi (glede na program servisnih 
pregledov),

•  razdelilni jermen (glede na program servisnih 
pregledov).

ZAMENJAVA OBRABNIH DELOV:

•  zavorne ploščice, diski in bobni,
•  metlice brisalcev,
•  amortizerji,
• sklopka,
• pregled nivoja tekočin in maziv.
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OBSEG TEHNIČNIH STORITEV ZA:

•  motor,
•   sistem za vbrizgavanje 

goriva,
•  glava motorja in tesnilo,
•   črpalka vode/olja/goriva,
•   hladilnik,
•   ventilator,

•  strgan jermen,  
razdelilni jermen,

•  turbokompresor,
•  posoda za gorivo,
•  zaganjalnik, alternator,
•  klimatska naprava,
•  menjalnik.

Ta seznam ni dokončen in ni del pogodbe. Podrobnosti so navedene v Splošnih 
pogojih pogodbe Optiway RAZŠIRJENI SERVIS.



Informacije in slike v brošuri temeljijo na podatkih, ki so bile na voljo v času tiska. Skladno s 
politiko nenehnega izpopolnjevanja izdelkov in storitev lahko Peugeot kadarkoli spremeni 
opis oziroma ponudbo. Prosimo, da se za vso pojasnila ali dodatne informacije obrnete 
na pooblaščene prodajalce Peugeot. Razmnoževanje te brošure deloma ali v celoti brez 
pisnega dovoljenja podjetja P Automobil Import d.o.o. ni dovoljeno. Slike v brošuri so 
simbolične. Avgust 2021.

www.peugeot.si


