
PRZEGLĄD
OKRESOWY
W SERWISIE PEUGEOT

 

 
 

CO NALEŻY WIEDZIEĆ 
O PRZEGLĄDZIE OKRESOWYM?

Pasek rozrządu: Pasek rozrządu jest obciążany od momentu 
uruchomienia aż do całkowitego zatrzymania silnika, jego 
zużycie jest więc jak najbardziej normalne.                                . 
Zużyty bądź uszkodzony pasek rozrządu może doprowadzić 
do zniszczenia silnika.

Oleje: Oleje silnikowe spełniające normy Grupy PSA mają 
lepsze właściwości niż te zdefiniowane przez ACEA 
(Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów).          . 
Optymalizują one pracę silników Peugeot i przyczyniają się 
do prawidłowego działania układu oczyszczania spalin.

Filtr cząstek stałych: Kontrola samego filtra oraz kontrola 
poziomu dodatku (w zależności od wyposażenia). 
Amortyzatory: Stan amortyzatorów znacznie wpływa 
na skuteczność hamowania i przyczepność do drogi. 
Regularna kontrola ich sprawności przez profesjonalistę 
jest więc niezbędna zarówno dla Państwa bezpieczeństwa, 
jak i dla komfortu jazdy.

1. CO SIĘ ZUŻYWA I CO NALEŻY WYMIENIAĆ ?

2.  CO JEST SPRAWDZANE W AUTORYZOWANYM SERWISIE ?

Poziom oleju: Regularnie sprawdzać poziom oleju (co 2 000 km) 
w zależności od użytkowania pojazdu. Uzupełnianie oleju 
pomiędzy dwoma przeglądami okresowymi jest jak najbardziej 
normalne.                                          . 
Zbyt niski lub zbyt wysoki poziom oleju może poważnie
uszkodzić silnik.

Opony: Regularnie sprawdzać ciśnienie w oponach. Sprawdzać 
również ich zużycie za pomocą przewidzianych do tego celu 
wskaźników. W przypadku gdy już ich nie widać na bieżniku 
opony, głębokość bieżnika jest mniejsza niż 1,6 mm.            . 
Konieczna jest zatem wymiana opon.

Oświetlenie*: Wymiana tylko jednej żarówki przyczynia się do
utraty jednorodności oświetlenia, a następnie, w krótkim
okresie,do wymiany symetrycznej żarówki. Lepiej jest zatem 
wymieniać żarówki parami.

 
 

Pióra wycieraczek: Zarówno regularna kontrola, jak 
i czyszczenie ich wilgotną szmatką wydłużają ich żywotność. 
Coroczna wymiana piór wycieraczek poprawia widoczność na
drodze w każdych warunkach i zapobiega powstawaniu 
rys na szybie.                                      . 
Dźwięki i skokowe ruchy piór wycieraczek, niewytarte
miejsca lub smugi na szybie oznaczają, że pióra wycieraczek
są zużyte i powinny zostać wymienione.

 

3.  CO PEUGEOT ZALECA SPRAWDZAĆ MIĘDZY WIZYTAMI ?

Zalecenia te dotyczą wyłącznie tradycyjnego oświetlenia za pomocą żarówek halogenowych. 
Wszelkie interwencje przy żarówkach ksenonowych, ze względu na obecność wysokiego napięcia, 
muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę.

* 

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



 
Składają się one z kontroli, uzupełniania płynów 

oraz czynności niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania pojazdu.

PRZEGLĄD OKRESOWY JEST 
NIEZBĘDNYM ELEMENTEM OBSŁUGI 

TECHNICZNEJ SAMOCHODU.

Decydując się na przeglądy okresowe w sieci PEUGEOT, 
korzystają Państwo w pełni z fachowej wiedzy ASO 
                     w zakresie utrzymania Państwa samochodu. 

Kontrole i przeglądy są podstawą prawidłowego 
funkcjonowania samochodu.

PRZEGLĄD OKRESOWY W SERWISIE 
PEUGEOT TO: 

NIEZAWODNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO 
I GWARANCJA PRODUCENTA.

NALEŻY KONIECZNIE PRZESTRZEGAĆ 
PRZYPISANEJ SAMOCHODOWI 

CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEGLĄDÓW, 
ABY PRAWIDŁOWO FUNKCJONOWAŁ 

 W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, 
WYTRZYMAŁOŚCI I KOMFORTU JAZDY. 

Zaawansowana technologia PEUGEOT 
umożliwia specjalistom sieci serwisowej 

odkryć jak najszybciej potrzeby Państwa samochodu.
Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu technicznemu mogą 

oni odczytać informacje dotyczące Państwa pojazdu.
Dotyczy to szczególnie elementów bezpieczeństwa, 

takich jak np. układ hamulcowy, 
ale również poziomu emisji zanieczyszczeń 

z układu wydechowego.

* w zależności od wyposażenia

JAKIE CZYNNOŚCI 
WYKONUJE SIĘ PODCZAS PRZEGLĄDU 
OKRESOWEGO?

PRZEGLĄDY OKRESOWE SAMOCHODÓW MARKI PEUGEOT 
ZAWIERAJĄ SYSTEMATYCZNE OPERACJE WYKONYWANE WE 
WSZYSTKICH MODELACH.

Kontrole dotyczą:

Wnętrza pojazdu (sygnał dźwiękowy, hamulec postojowy,…).

Terminu ważności zestawu do tymczasowej naprawy opon*.
Podwozia pojazdu, w tym:
  - k o n t ro l i  b e z p i e c ze ń s t w a ( u k ł a d  h a m u l c o w y ,  u k ł a d 
kierowniczy, …)                                                                                                                           .      
kontroli związanych z ochroną środowiska (szczelność układów, 
skrzyni biegów,…),                                .
kontroli wzrokowych czujników AFIL (Alarm niezamierzonego 
przekroczenia linii)*.

  -
  -

Stanu ogólnego pojazdu (opon, reflektorów, świateł,…).
Komory silnika, łącznie z ewentualnym uzupełnieniem poziomów 
płynów (spryskiwaczy, hamulcowego,…).
Specyficznych elementów zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w każdym kraju (poza obowiązkowym przeglądem technicznym).

Ponadto wykonywane są następujące czynności:

Diagnostyka elektroniczna i, jeśli to konieczne, aktualizacja 
oprogramowania elektronicznych urządzeń pokładowych 
pojazdu.

 Wymiana oleju silnikowego.
 Wymiana filtra oleju.
Czyszczenie odstojnika filtra oleju napędowego.*

 Aktualizacja wskaźnika serwisowego.

KAŻDY KIEROWCA MA WŁASNY STYL JAZDY I INACZEJ 
WYKORZYSTUJE SAMOCHÓD. ABY BYŁ 
ON NIEZAWODNY W KAŻDEJ SYTUACJI, SIEĆ PEUGEOT 
OFERUJE ZESTAW KONTROLI DOSTOSOWANYCH 
DO PAŃSTWA POJAZDU. 
CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NASZYCH TECHNIKÓW 
POZWALAJĄ USTALIĆ STAN ZUŻYCIA NIEKTÓRYCH CZĘŚCI 
NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIA, JAK KLOCKI 
HAMULCOWE, OPONY, 
SYSTEM KLIMATYZACJI…  
PEUGEOT ZALECA STOSOWANIE OLEJÓW I SMARÓW TOTAL 
HOMOLOGOWANYCH DO OPERACJI OBSŁUGOWYCH.

PEUGEOT RADZI.

ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH 
ZALEŻĄ OD MODELU SAMOCHODU, JEGO SILNIKA, 
PRZEBIEGU I WIEKU.
Częstotliwość może znacznie się różnić w zależności od pojazdu. 
Należy koniecznie sprawdzić w planie obsługowym pojazdu, 
jakie są najbliższe czynności przeglądowe i kiedy należy  
je wykonać.                                         . 
Dotyczą one m.in. wymiany części związanych z przeglądem, 
takich jak filtry oleju, powietrza, pal iwa czy kabiny. 
Można również zwrócić się o radę do Doradcy Serwisowego, 
który udzieli niezbędnych informacji.

SERWISOWANIE SAMOCHODU ZALEŻY RÓWNIEŻ OD 
WARUNKÓW EKSPLOATACJI I STYLU JAZDY. 
Jeżeli spełniony jest jeden lub kilka następujących warunków, 
konieczne będzie częstsze wykonywanie przeglądów:

Częsta jazda „od drzwi do drzwi”.

Użytkowanie miejskie (taxi, średnia prędkość niższa niż 
20 km/h).

Krótkie, powtarzające się przejazdy (na dystansie poniżej 
10 km) przy zimnym silniku (po zatrzymaniu na czas 
powyżej 1 godziny).

 

Przedłużony pobyt w krajach o dużym zapyleniu powietrza, 
lub w krajach oferujących paliwa niespełniające zaleceń 
marki Peugeot.

Użycie, nawet okazjonalnie, biopaliwa typu B20 lub B30 
(pojazdy z silnikami Diesla) lub benzyny zawierającej ponad 
3% metanolu.

 

PEUGEOT RADZI.

PRZESTRZEGANIE CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEGLĄDÓW JEST 
OBOWIĄZKOWE W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA 
GWARANCJI POJAZDU ORAZ DLA WSZYSTKICH POJAZDÓW 
OBJĘTYCH KONTRAKTAMI SERWISOWYMI. 

USTERKA WYNIKAJĄCA Z ZANIEDBANIA 
LUB NIEPRZESTRZEGANIA ZALECEŃ ZAWARTYCH 
W KSIĄŻCE SERWISOWEJ LUB W INSTRUKCJI OBSŁUGI 
MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ UPRAWNIEŃ 
DO GWARANCJI UMOWNEJ.

KIEDY NALEŻY 
WYKONYWAĆ PRZEGLĄDY?

98x210mm99x210mm100x210mmCMYK


