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FLOTOWY  
PROGRAM  
SERWISOWY 

Dedykowany  
Klientom Flotowym 
Indywidualna obsługa 
Dwa poziomy świadczeń 
Bezproblemowa  
eksploatacja pojazdu

ZASADY FLOTOWEGO 
PROGRAMU SERWISOWEGO

ZAPRASZAMY DO PRZYSTĄPIENIA  
DO FLOTOWEGO PROGRAMU  
SERWISOWEGO

POZIOM 1  POZIOM 2

od 5 samochodów 
Naprawy  

mechaniczne

od 5 samochodów 
Naprawy  

mechaniczne

od 50 samochodów
Naprawy

 blacharsko -  
lakiernicze

Upusty na 
części zamienne Do 20% Do 30% Bonus  

posprzedażny

Stawka  
roboczo-
godziny

Jednolita 
ustalona

Jednolita 
ustalona

Jednolita 
ustalona

Samochód 
zastępczy √ √ √
Usługa door  
to door  /  
Holowanie √ √ √
Upusty  
na ogumienie  / 
Hotel opon √ √ √
Mycie pojazdu √ √ √

SIEĆ SERWISÓW 

Sieć serwisów do obsługi flot PEUGEOT
•  60 ASO, w tym 42 licencjonowane  

serwisy blacharsko-lakiernicze
•  Więcej informacji: Regulamin Programu  

oraz lokalizacja GPS serwisów  
www.peugeot.pl/Flotowy-Program-Serwisowy/

OFERUJEMY PAŃSTWU RÓWNIEŻ  
UMOWY SERWISOWE:
1.  Przedłużenie – proste rozwiązanie,  

aby przedłużyć gwarancję umowną.

2.  Przedłużenie + Obsługa – rozwiązanie  
dodatkowo  pozwalające zaplanować  
bieżącą obsługę samochodu.

3.  Utrzymanie Plus – pełna oferta usług Peugeot 
w zakresie utrzymania Państwa pojazdu przez 
cały okres Umowy.



ZASADY FLOTOWEGO PROGRAMU 
SERWISOWEGO
DO PROGRAMU MOGĄ PRZYSTĄPIĆ:

•  Firmy posiadające minimum 5 samochodów  
marki Peugeot 
POZIOM 1 – świadczenia wg Regulaminu  
w tym rabat na części do 20%.

•  Firmy posiadające minimum 50 samochodów  
marki Peugeot  
POZIOM 2 – świadczenia wg Regulaminu  
w tym rabat na części do 30%.

•  Aby korzystać ze świadczeń POZIOMU 2 
wymagane jest wykonywanie wszystkich  
napraw w ASO Peugeot w tym napraw  
blacharsko-lakierniczych.

•  Program Flotowy obejmuje samochody będące 
w okresie gwarancji i po gwarancji bez ograniczenia 
wieku pojazdu.

ZOBOWIĄZANIA ASO PEUGEOT 
UCZESTNICZĄCYCH  W PROGRAMIE
W  ZAKRESIE NAPRAW MECHANICZNYCH  
I BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH

•  Priorytetowe przyjęcie pojazdu do  
przeglądu / naprawy w tym:
-  zdiagnozowanie / sprawdzenie pojazdu 

w pierwszej kolejności,
-  przystąpienie do naprawy w możliwie  

najkrótszym czasie,
-  zamówienie  części zamiennych  

w trybie pilnym.

•  Otwarcie ASO w godzinach 8.00 – 18.00  
w dni powszednie i 8.00 – 14.00 w soboty.

•  Możliwość podstawienia samochodu do ASO  
poza godzinami jego pracy.

•  Wyznaczenie Doradcy Serwisowego 
odpowiedzialnego za obsługę i kontakty z Klientami 
Flotowymi, stale dostępnego w godzinach pracy 
ASO pod wskazanym numerem telefonu.

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM 
FLOTOWYM
NARZĘDZIA KOMUNIKACJI POMIĘDZY: 
KLIENTEM FLOTOWYM – PEUGEOT POLSKA – 
ASO PEUGEOT

•  ASO na trenie Polski posiadają dostęp do 
aplikacji on line „web analizator” zawierającej 
bazy pojazdów flotowych wraz ze wszystkimi 
informacjami dotyczącymi autoryzacji napraw, 
przysługujących świadczeń itp.

•  Dla potrzeb komunikacji z Klientami Flotowymi 
istnieje dedykowany adres poczty elektronicznej 
Dyrekcji Części Zamiennych i Serwisu:  
flota-serwis@mpsa.com

MOBILNOŚĆ 
Klienci Flotowi są również uprawnieni do bezpłat-
nego korzystania z programu dla samochodów 
do 8 lat (w razie kolizji, wypadku, awarii)  
Peugeot ASSISTANCE „Cokolwiek się Zdarzy” :

• holowanie

• samochód zastępczy

• zgubienie – zatrzaśnięcie kluczy

• brak paliwa

• przebita opona

peugeot.pl
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PEUGEOT ASSISTANCE
COKOLWIEK SIĘ ZDARZY
Bezpłatny program dla samochodów do 8 lat*

 Wypadek

 Awaria

 Brak paliwa

 Przebicie opony

  Zgubienie lub
kradzież kluczyków

+48 602 22 24 24
numer z telefonu komórkowego 

(opłata zgodna z taryfi katorem operatora) lub

800 22 24 24
numer bezpłatny z telefonu stacjonarnego 

24 h/7 dni w tygodniu

Dział Marketingu Serwisu i Części Zamiennych 
PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 44a
02-672 Warszawa

Pieczęć Autoryzowanego Serwisu PEUGEOT SERWIS PEUGEOT
Z NAMI ZAJEDZIESZ DALEJ

Bezpłatna opieka assistance przysługuje:
•  jeśli Twój Peugeot ma nie więcej niż osiem lat*,

bez względu na to, czy został nabyty jako samochód 
nowy czy też używany,

• przez całą dobę, na terenie całej Polski,
• bez konieczności podpisywania dodatkowego kontraktu,
• niezależnie od przebiegu samochodu,
• bez kosztów naprawy.

WYPADEK
Twój Peugeot uległ wypadkowi drogowemu?
• Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i pasażerów.
• Oznacz miejsce wypadku.
• Przygotuj dowód rejestracyjny.
• Zadzwoń do Peugeot Assistance!

Zorganizujemy bezpłatne holowanie Twojego samochodu 
do najbliższego serwisu Peugeot uczestniczącego 
w programie.

AWARIA pojazdu
Twój Peugeot został unieruchomiony?
• Zadzwoń do Peugeot Assistance!

Wyślemy mechanika, który usunie usterkę na miejscu 
lub bezpłatnie odholuje pojazd do najbliższego serwisu 
Peugeot uczestniczącego w programie.

INNE ZDARZENIA
• Przebita opona.
• Zgubienie lub kradzież kluczyków.
• Brak lub zatankowanie nieodpowiedniego paliwa.
• Zadzwoń do Peugeot Assistance!
W razie takich zdarzeń bezpłatnie Ci pomożemy.

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
Pomoc zapewniająca mobilność
Twój Peugeot został unieruchomiony w wyniku awarii 
lub uległ wypadkowi?
Autoryzowany Serwis Peugeot, w którym Twój Samochód 
został przyjęty do naprawy, w ramach programu PEUGEOT 
ASSISTANCE COKOLWIEK SIĘ ZDARZY zaoferuje Ci 
bezpłatnie do 2 dni samochód zastępczy.

Oferta nie dotyczy: samochodów użytkowanych w�ramach wynajmu 
krótko i�długoterminowego, ambulansów, lekkich samochodów 
sanitarnych, samochodów do nauki jazdy, taksówek i�innych samochodów 
wykorzystywanych do odpłatnego przewozu osób, pojazdów używanych 
w�zawodach sportowych, karawanów, pojazdów kempingowych, pojazdów 
pomocy drogowej, pojazdów z�przyczepami.

* Oferta ważna do czasu jej odwołania. Osiem pierwszych lat eksploatacji 
samochodu, licząc od daty początku gwarancji.


