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NADALJUJTE V SMERI
BREZSKRBNIH POTI!
S SERVISOM PEUGEOT IN NADOMESTNIMI DELI
EUROREPAR.

SERVIS
VOZILA*

REDNI SERVIS ZA VOZILO V TOP FORMI
Temeljna oskrba vozila ne vključuje samo menjavo olja in filtra,

FILTER ZRAKA
MOTORJA

zato vam na pooblaščenem servisu opravimo tudi vse zahtevane
sistematične operacije po priporočilih proizvajalca. To pomeni, da
NAZIV

REDNA
CENA Z DDV
ŽE OD

207 1,4i

109,41 €

307 1,6i

111,91 €

3008 1,6 HDi

142,49 €

407 2,0 HDi

146,55 €

Partner 1,6 HDi

130,21 €

pregledamo vse vitalne točke, ki so pomembne za varno in zanesljivo
vožnjo v celotni življenjski dobi prevoznega sredstva. Obenem
poskrbimo za pravilno delovanje vseh sistemov, še posebej motorja.

EUROREPAR
NADOMESTNI DELI
Na pristojnih servisih nudimo možnost izbire iz palete materialov za
starejša vozila in blagovno znamko EUROREPAR:

NAZIV

KATALOŠKA
ŠTEVILKA

REDNA
CENA Z DDV

207 1,4i

E147298

10,04 €

307 1,6i

E147302

11,79 €

3008 1,6 HDi

E147242

13,30 €

407 2,0 HDi

E147223

12,99 €

Partner 1,6 HDi

E147242

13,30 €

primerljiva kvaliteta originalnim nadomestnim delom,
*Servis vozila vključuje sistematične operacije (kontrole glede na
priporočila proizvajalca), menjavo olja, filtra olja s tesnilom, filtra zraka
potniškega prostora. Vključena povprečna urna postavka mreže Peugeot v
državi. Servis vozila ne vključuje morebitnih okoljskih dajatev in potrošnega
materiala. Ves material za servis je izbran iz nabora izdelkov linije
EUROREPAR, kjer so na voljo, olje Quartz 7000 10W40 (TOA201514) za
bencinske in QUARTZ 9000 5W40 (TOA110742) za dizelske motorje.

kakovostno in obenem cenejše vzdrževanje.

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.

SPREDNJE ZAVORNE
PLOŠČICE
EUROREPAR
NAZIV

KATALOŠKA
ŠTEVILKA

REDNA
CENA Z DDV

207 1,4i

1617282980

38,91 €

307 1,6i

1617282980

38,91 €

3008 1,6 HDi

1617270080

57,46 €

407 2,0 HDi

1617259480

57,46 €

Partner 1,6 HDi

1617282980

38,91 €

ALI STE VEDELI?

Poskrbite
za redno
kontrolo

Zavore so primaren varnostni sistem
vašega vozila.
Zavorne ploščice, zavorni koluti in
hidravlični deli so stalno pod obremenitvijo,
zato se sčasoma obrabijo.
Bistvenega pomena je, da poskrbite za
njihovo redno kontrolo. Ne odlašajte!

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.

BRISALCI
EUROREPAR
NAZIV

207 1,4i

KATALOŠKA
ŠTEVILKA

ODLIČNA VIDLJIVOST
ZA ODLIČNO VOŽNJO

REDNA
CENA Z DDV

1611349280 (L)

15,40 €

1623232680 (D)

16,63 €

1623233380 (L)

21,64 €

1623233480 (D)

22,02 €

1623233480 (L)

22,02 €

1623233580 (D)

24,47 €

407 2,0 HDi

1623233480 (L,D)

22,02 €

Partner 1,6 HDi

1623236980 (L,D)

14,85 €

307 1,6i

3008 1,6 HDi

Življenjska doba brisalcev je

Nanjo neugodno vplivajo tudi

odvisna od več dejavnikov,

nekatera čistila za vetrobranska

predvsem pa od gumice, ki je zelo

stekla, zato vam svetujemo,

tanka in občutljiva, za brezhibno

da vedno uporabljajte tekočino

delovanje pa mora ves čas ostati

preizkušene kvalitete. Ponudbo

prožna.

najboljših preverite pri svojem
pooblaščenem serviserju.

V svoji življenjski dobi namreč roka
brisalcev opravi veliko premikov,
zato lahko obraba gumice nastopi
precej hitro.

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.

ALI STE VEDELI

ZA VARNO
VOŽNJO

ZADNJI
AMORTIZERJI
EUROREPAR			

SPREDNJI
AMORTIZERJI
EUROREPAR

NAZIV

KATALOŠKA
ŠTEVILKA

REDNA
CENA Z DDV

207 1,4i

1623341580 (L)

55,99 €

1623341680 (D)

55,99 €

1623338580 (L)

64,61 €

1623338680 (D)

68,34 €

1623342780 (L)

83,68 €

1623342880 (D)

76,53 €

1623336380 (L)

57,74 €

1623336480 (D)

57,74 €

1623320280 (L,D)

63,78 €

Za nenehen stik kolesa s podlago skrbi amortizer,
ki vam omogoča varno vožnjo v vseh vremenskih
razmerah in tudi na zahtevnejših cestiščih.

NAZIV

KATALOŠKA
ŠTEVILKA

REDNA
CENA Z DDV

307 1,6i

Amortizerji skrbijo za pravilno dušenje nihanj in s
tem dober oprijem ter stabilnost vozila – predvsem
pri manevriranju ovinkov. Ker so amortizerji odločilna
komponenta varnosti, je potrebno redno kontrolirati
njihovo stanje in sposobnost dušenja.

207 1,4i

1623315080 (L,D)

47,78 €

307 1,6i

1623318180 (L,D)

51,42 €

3008 1,6 HDi

1623318980 (L,D)

52,14 €

Partner 1,6 HDi

1623313380 (L,D)

42,46 €

407 2,0 HDi

1623322280 (L,D)

57,97 €

3008 1,6 HDi

Partner 1,6 HDi

407 2,0 HDi

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.

POPOLNO UDOBJE NA CESTI, Z NOVIMI AMORTIZERJI

Amortizerji vašega avtomobila se
postopoma obrabljajo, vi pa temu
nezavedno prilagajate svoj stil
vožnje. Ta neopazna obraba ima
neugodne posledice tako na vaše
udobje kot tudi vašo varnost.

OBRABLJENI AMORTIZERJI VPLIVAJO NA:
L
 ego vozila na cesti: izguba oprijema med zavijanjem, izguba
krmilne moči in večja nevarnost za splavanje.
Z
 aviranje: nevarno povečanje zavorne razdalje: 2,60 m pri 50
km/h (širina prehoda za pešce) in do 6 m v dežju (podobno kot s

S KARTICO
DINERS CLUB
MOJ PEUGEOT
DO IZJEMNIH
UGODNOSTI

sistemom ABS).
S
 plošno stanje avtomobila: prezgodnja obraba številnih delov, še
posebej pnevmatik, ki se obrabijo 25 % hitreje, če so amortizerji
izrabljeni že zgolj za 50 % več.
U
 dobje voznika in potnikov med vožnjo: nagibanje naprej med
zaviranjem, nagibanje nazaj med pospeševanjem in izrazito nihanje
v ovinkih.
A
 mortizerji v dobrem stanju pripomorejo k bolj stabilni legi vašega
vozila na cesti in zagotavljajo bolj učinkovito zaviranje.

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.

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

POOBLAŠČENI SERVISERJI PEUGEOT:
OMREŽNA SKUPINA 01

OMREŽNA SKUPINA 02

OMREŽNA SKUPINA 03

OMREŽNA SKUPINA 05

AVTOHIŠA VIČ D.O.O.
Tbilisijska 49
1000 ljubljana
01/200 73 20

AC-PROFEKT D.O.O.
Bakovska 29b
9000 Murska Sobota
02/530 16 44

AVTO CELEIA D.O.O.
Ipavčeva 21
3000 Celje
03/425 46 03

AVTO LEV PE IDRIJA
Triglavska 10
5280 Idrija
05/372 73 10

AVTOTEHNA VIS D.O.O.
Celovška 228
1000 Ljubljana
01/ 581 85 51

AVTOHIŠA KOLMANIČ
& CO. D.O.O.
Avtomobilska ul. 12
2000 Maribor
02/ 450 29 32

AVTOSERVIS TRATNIK D.O.O.
Ločica, Ob Savinji 009
3313 Polzela
03/570 26 40

NOVA OLIMPIJA D.O.O.
Obrtniška 28
6000 Koper
05/611 61 18

OMREŽNA SKUPINA 04

CRONO D.O.O. AJDOVŠČINA,
PE Goriška
Goriška cesta 75
5270 Ajdovščina
05/364 41 40

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

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

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 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

Ponudba velja 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 ter cen teh artiklov. 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.

