
BADANIE
TECHNICZNE

99 ZŁ
W SERWISIE PEUGEOT

TERAZ NIE TRACĄC CZASU, MOŻESZ SZYBKO 
I WYGODNIE UMÓWIĆ SIĘ ON-LINE NA WIZYTĘ 
W WYBRANYM SERWISIE.

WIZYTA W SERWISIE ON-LINE
SPRAWDŹ NA: PEUGEOT.PL

DZIAŁ MARKETINGU 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH I SERWISU

PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o.
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Pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi Peugeot.

DBAMY O EMOCJE

99x210mm 99x210mmCMYK



Wstępną kontrolę wszystkich elementów samochodu, 
które podlegają Obowiązkowemu Badaniu Technicznemu 
(OBT)..*

Przeprowadzenie OBT w Stacji Kontroli Pojazdów wraz 
z dokonaniem odpowiedniej adnotacji w dowodzie 
rejestracyjnym.

NADSZEDŁ CZAS WYKONANIA 
BADANIA TECHNICZNEGO 
W TWOIM SAMOCHODZIE?

SKORZYSTAJ 
ZE SPECJALNEJ 
OFERTY ZA 

W AUTORYZOWANYM SERWISIE PEUGEOT.

USŁUGA BADANIE TECHNICZNE 
W SERWISIE PEUGEOT 
OBEJMUJE:

Jeżeli chcesz uprościć całą procedurę oraz zaoszczędzić czas 
i pieniądze, zapraszamy do jednej z naszych Autoryzowanych 
Stacji Obsługi.                                                                                   .
Lista Autoryzowanych Stacji Obsługi świadczących usługę 
Badanie Techniczne  w  serwisie  Peugeot  dostępna  jest  na   
stronie peugeot.pl

BADANIE TECHNICZNE NALEŻY PRZEPROWADZAĆ: 

przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji samochodu,

następnie nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia 
pierwszego badania,

a potem przed upływem, każdego kolejnego roku.

* * 99 ZŁ
Badanie techniczne samochodu osobowego to obowiązek 
każdego kierowcy.                                                                          . 
Brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym o ważnym badaniu 
technicznym jest wykroczeniem.

**

W razie wyrażenia zgody na zaoferowane warunki, wykonamy 
niezbędne naprawy, gwarantując profesjonalną obsługę 
i zastosowanie korzystnych cen części zamiennych i robocizny.

Badanie Techniczne ma na celu sprawdzenie działania 
podstawowych podzespołów pojazdu odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i ochronę środowiska. 

Nikt nie zna lepiej Twojego samochodu niż nasi wykwalifikowani 
specjaliści. Wybór serwisu marki Peugeot jest równoznaczny 
z otrzymaniem usług najwyższej jakości i możliwością uzyskania 
porad kompetentnych specjalistów gwarantujących  nienaganny  
stan  samochodu. 

JEŚLI POWIERZYSZ NAM SWOJE 
AUTO, ZYSKASZ SPOKÓJ 
I PEWNOŚĆ PROFESJONALNEJ 
OBSŁUGI.

W przypadku wykrycia ewentualnych usterek , które 
uniemożliwiają pozytywne przeprowadzenie OBT, dokonamy 
ich wyceny i zaproponujemy ich  usunięcie  w  naszym  serwisie.

Wysokość aktualnej opłaty administracyjnej za OBT (98 zł) dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 tony wraz z opłatą ewidencyjną (1 zł) za pozytywnie zakończone badanie techniczne 
potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego. Dla innych pojazdów (np. taxi, zasilanych gazem LPG) 
opłata za usługę będzie zgodna z cennikiem ustawowym OBT.                          .
Podana cena zostanie zastosowana w przypadku braku konieczności usunięcia usterek uniemożliwiających 
przeprowadzenie OBT.

Szczegóły w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r., 
Dz. U. z 7 września 2012, poz. 99.
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