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PRAKTYCZNY PRZEWODNIK  
PO TWOJEJ UMOWIE  
SERWISOWEJ



UMOWY SERWISOWE PEUGEOT

Właśnie podpisałeś Umowę Serwisową Peugeot i chcemy 

podziękować Ci za okazane nam zaufanie.  

Spokój, bezpieczeństwo, przyjemność: przewidzieliśmy 

wszystko, aby uprościć Ci życie i pozwolić w pełni korzystać  

z Twojego Peugeot.

Przewodnik ten został stworzony po to, aby odpowiedzieć  

na wszystkie pytania, które możesz chcieć zadać na temat 

Twojej Umowy. Zalecamy jego zachowanie, wraz z umową  

i dokumentami pokładowymi Twojego samochodu.  

Będą one przydatne w okresie obowiązywania Umowy.
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UMOWA PRZEDŁUŻENIE
USŁUGI
• POKRYCIE KOSZTÓW CZĘŚCI I ROBOCIZNY, naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych 

lub elektronicznych powstałych po okresie gwarancji umownej.

• PEUGEOT ASSISTANCE 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU:
- NAPRAWA NA MIEJSCU LUB HOLOWANIE;
- SAMOCHÓD ZASTĘPCZY NA CZAS NAPRAWY AUTA (DO 4 DNI KALENDARZOWYCH);
- ZAKWATEROWANIE NA MIEJSCU W HOTELU w przypadku unieruchomienia pojazdu  
 (do 3 nocy dla kierowcy i pasażerów);
- POWRÓT DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB KONTYNUACJĘ PODRÓŻY pociągiem w 1szej klasie
 lub samolotem w klasie ekonomicznej ( jeśli podróż pociągiem przekracza 8 godzin).

• CZAS OBOWIĄZYWANIA/PRZEBIEG:

UMOWA PRZEDŁUŻENIE + OBSŁUGA
USŁUGI
UMOWA PRZEDŁUŻENIE
 +
• PRZEGLĄDY PEUGEOT (obsługa okresowa bez nadprogramowych wizyt corocznych) przewidziane  
 w Książce Gwarancyjnej (Przeglądy oraz warunki gwarancji) w warunkach normalnego użytkowania pojazdu.
• CZAS OBOWIĄZYWANIA/PRZEBIEG: 

MIESIĄCE / km 30 000 60 000 90 000 120 000 150 000
36 m ● ● ● ● ●
48 m ● ● ● ●
60 m ● ● ● ●

MIESIĄCE / km 30 000 60 000 90 000 120 000 150 000
24 m ●
36 m ● ● ● ●
48 m ● ● ● ●
60 m ● ● ● ●
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UMOWA UTRZYMANIE PLUS
USŁUGI
UMOWA PRZEDŁUŻENIE + OBSŁUGA

+
• WYMIANA CZĘŚCI ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ W CZASIE EKSPLOATACJI, wraz z robocizną. 
• UŻYCZENIE SAMOCHODU na czas wykonania czynności obsługowych. 
• PEUGEOT ASSISTANCE PLUS 24 GODZINY NA DOBĘ I 7 DNI W TYGODNIU, ZAWIERAJĄCY DODATKOWE USŁUGI

WYNIKAJĄCE Z DROBNEJ USTERKI LUB NIEUWAGI.
• KOMPLETNE MYCIE SAMOCHODU PO PRZEGLĄDZIE.
• CZAS OBOWIĄZYWANIA/PRZEBIEG:

MIESIĄCE / km 30 000 60 000 90 000 120 000 150 000
24 m ●
36 m ● ● ● ● ●
48 m ● ● ● ●
60 m ● ● ● ●

Niezależnie od wybranej umowy, usługi z nią związane przestają obowiązywać, gdy osiągnięty zostanie przebieg, 
upłynie czas obowiązywania lub spełnione zostaną oba te warunki.
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Umowy SerwiSowyme PeUgeot Przedłużenie Przedłużenie
+ obsługa

Utrzymanie Plus

Pomoc drogowa, holowanie tak tak tak
Zakwaterowanie i kontynuowanie podróży tak tak tak
Użyczenie samochodu w przypadku awarii tak tak tak

Samochód zastępczy podczas przeglądów okresowych (1 dzień) nie nie tak
Peugeot Assistance Plus nie nie tak

Alternator tak tak tak
Świece zapłonowe (przegląd okresowy) nie tak tak

Świece żarowe (diesel) nie tak tak
Linka pedału przyśpieszenia tak tak tak

Rozrusznik tak tak tak

Głowica, uszczelka głowicy tak tak tak
Pasek napędowy rozrządu (przegląd okresowy) nie tak tak

Filtr powietrza / paliwowy / olejowy nie tak tak
Pompy płynu chłodzącego / olejowa / paliwowa + Chłodnica - Wentylator tak tak tak

LISTA PODSTAWOWYCH INTERWENCJI OBJĘTYCH UMOWAMI:

INTERWENCJE W SIECI PEUGEOT
POWIERZAJ SWÓJ SAMOCHÓD WYŁĄCZNIE TYM, KTÓRZY ZNAJĄ GO NAJLEPIEJ:  
AUTORYZOWANYM STACJOM OBSŁUGI PEUGEOT, ICH PROFESJONALIZM JEST  
GWARANCJĄ SAMĄ W SOBIE.

PRZYJĘCIE W SIECI PEUGEOT
Interwencje objęte Twoją umową zostaną wykonane w dowolnym, wybranym przez Ciebie Autory-
zowanym Punkcie sieci Peugeot.

UŻYCZENIE SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO
W przypadku awarii, jeśli Twojego samochodu nie można naprawić w ciągu jednego dnia, możesz 
skorzystać z oferty użyczenia pojazdu zastępczego podobnej klasy (użyczenie na maksymalnie 4 dni), 
jeśli pojazd taki jest aktualnie dostępny.
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Umowy SerwiSowyme PeUgeot Przedłużenie Przedłużenie
+ obsługa

Utrzymanie Plus

Silnik tak tak tak
Zbiornik paliwa tak tak tak

Paski nie nie tak
Układ wtrysku + Turbosprężarka tak tak tak

Akumulator + Bezpieczniki nie nie tak
Układy elektroniczne tak tak tak

Wyposażenie elektryczne + Wiązki tak tak tak
Skrzynia biegów tak tak tak

Sprzęgło nie nie tak
Łożyska nie nie tak

Piasty kół + Półosie napędowe tak tak tak
Elementy układu kierowniczego i układu wspomagania tak tak tak

Amortyzatory nie nie tak
ESP tak tak tak

Inne elementy zawieszenia nie nie tak
Tłumiki nie nie tak

Katalizator nie nie tak
Sonda lambda tak tak tak

Awarie klimatyzacji tak tak tak
Żarówki + Lampki wewnętrzne nie nie tak

Filtr przeciwpyłkowy nie tak tak
Sterowanie szyb + Zegar + Tylna szyba ogrzewana (usterki elektryczne) tak tak tak

Radioodbiorniki i alarmy (zamontowane fabrycznie) tak tak tak
Uzupełnienie poziomów i kontrole nie nie tak

Elektroniczna blokada rozruchu tak tak tak
Pióra wycieraczek szyb nie nie tak

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi tak tak tak
Poduszki powietrzne tak tak tak

Optyka reflektorów (nie stłuczone) tak tak tak
Lusterka wsteczne (nie stłuczone) tak tak tak

Okładziny i bębny hamulcowe nie nie tak
Pompa hamulcowa i przewody hamulcowe tak tak tak

Układ przeciwblokowania i przeciwpoślizgowy kół (ABS) tak tak tak
Klocki hamulcowe i tarcze nie nie tak

Mycie samochodu nie nie tak
Operacje wykonane podczas przeglądów okresowych nie tak tak
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JEŚLI NAPRAWY SĄ WYKONYWANE ZA GRANICĄ...
UMOWA ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE W SIECI AUTORYZOWANEJ PEUGEOT 
W NASTĘPUJĄCYCH KRAJACH: 
Albania, Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, 
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kosowo, 
Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Macedonia, Malta, Księstwo  Monako, Niemcy, Norwegia, 
Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Węgry, 
Wielka Brytania i Włochy.

W PRZYPADKU KRAJÓW OBJĘTYCH UMOWĄ NALEŻY:

1. Skontaktować się z Peugeot Assistance;
2. Udać się do Autoryzowanej Stacji Obsługi Peugeot i zlecić naprawę;
3. Opłacić fakturę;
4. Po powrocie do kraju koszty zostaną zwrócone przez Peugeot Polska
 po przedstawieniu:

a. Zlecenia naprawy z ASO;
b. Faktury za naprawę;
c. Nr zgłoszenia do Peugeot Assistance.
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ASSISTANCE W KAŻDEJ SYTUACJI 

JEŚLI ZEPSUJE SIĘ SAMOCHÓD...
DZWOŃ pod numer Peugeot Assistance 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu:
• 800 22 24 24 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych)
• +48 602 22 24 24 (połączenie z telefonów komórkowych według stawki operatora)
lub zgłoś zdarzenie poprzez system Peugeot Connect Assistance.

JEŚLI SAMOCHODU NIE MOŻNA NAPRAWIĆ W JEDEN DZIEŃ...
MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO (UŻYCZENIE NA MAKSYMALNIE 4 DNI)
Inne opcje to:
• zakwaterowanie w hotelu dla Ciebie i Twoich pasażerów (na okres naprawy, nie dłużej niż 3 dni)*;
• powrót do domu;
• kontynuowanie podróży przez Ciebie i Twoich pasażerów (pociągiem 1 klasy lub samolotem  

w klasie ekonomicznej, jeśli czas przejazdu pociągiem przekracza 8 godzin)**;
Nawet w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków, zastosowania niewłaściwego paliwa  
lub braku paliwa, przebicia opony, możesz skorzystać z usługi assistance*** dostępnej 24 godziny  
na dobę przez 7 dni w tygodniu.

* Ilość osób mogących skorzystać z tych usług jest ograniczona do ilości miejsc 
 określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 
**  Do wysokości kosztów powrotu do domu
*** W przypadku Umowy UTRZYMANIE PLUS.
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TWOJA UMOWA JEST ELASTYCZNA I MOŻESZ  
JĄ DOSTOSOWAĆ
Chcesz korzystać z umowy jeszcze przez dodatkowy rok? Nieprzewidziane podróże zmieniły Twój roczny przebieg?

Możesz zwiększyć przebieg i/lub okres wpisany początkowo w umowie; wystarczy podpisać aneks do umowy 
(zgodnie z warunkami umowy, na maksymalny okres 7 lat* lub maksymalny przebieg 200 000 km). 

KIEDY I JAK ZMIENIĆ UMOWĘ POPRZEZ ANEKS?
Najpóźniej miesiąc przed zakończeniem umowy należy zwrócić się do Przedstawiciela Peugeot  
w celu przedłużenia umowy.

ZAKOŃCZENIE UMOWY
Przypominamy, że umowa kończy się po wypełnieniu jednego z dwóch warunków: czas obowiązywania  
lub przebieg. Oznacza to, że umowa przestaje obowiązywać, gdy osiągnięty zostanie przebieg, upłynie  
czas obowiązywania lub spełnione zostaną oba te warunki.

ROZWIĄZANIE UMOWY
Zgodnie z prawem, umowa przestaje obowiązywać w następujących przypadkach:
• kradzież (pojazd nie został odnaleziony w ciągu 30 dni od powiadomienia), wypadek, w wyniku którego 
 pojazd nie nadaje się do dalszej eksploatacji i zostaje wycofany z ruchu;
• rejestracja poza terytorium Polski;
• odsprzedaż pojazdu, w przypadku umowy opłacanej w ratach.
W celu otrzymania zwrotu niewykorzystanej wartości umowy należy powiadomić Przedstawiciela Peugeot w 
Polsce pisemnie w ciągu 30 dni po zaistnieniu zdarzenia, dostarczając odpowiednie zaświadczenia uzasadniające. 
Po przekroczeniu tego terminu, pozostałe płatności miesięczne zostają w całości i nieodwołalnie przejęte przez 
Peugeot Polska.

* Dla Umów zawartych po 03/2013. Pozostałe Umowy mogą być przedłużone do max. 5 lat
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CHCESZ SPRZEDAĆ SAMOCHÓD PRZED ZAKOŃCZENIEM 
UMOWY?
Podpisałeś umowę i zapłaciłeś gotówką. Możesz dokonać cesji umowy. Sprzedajesz umowę wraz z samochodem, 
podczas transakcji sprzedaży samochodu.
Aby przekazać te korzyści, przekaż nowemu właścicielowi oryginał umowy, egzemplarz ogólnych warunków 
umów  oraz wszystkie dokumenty pokładowe.

TWÓJ POJAZD ZOSTAŁ USZKODZONY LUB SKRADZIONY...
W przypadku szkody całkowitej pojazdu (wypadek lub pożar) lub jeśli pojazd został skradziony i nie został  
odnaleziony w ciągu miesiąca od daty powiadomienia, należy pisemnie poinformować o tym fakcie  
Przedstawiciela Peugeot w Polsce w terminie 30 dni dołączając kopie następujących dokumentów:
• umowa;
• w przypadku szkody całkowitej, zaświadczenie od ubezpieczyciela lub eksperta o tym, że pojazd jest  
 zaklasyfikowany do kasacji i został wyrejestrowany;
• w przypadku kradzieży, zaświadczenie o kradzieży od odpowiednich władz i potwierdzenie umorzenia śledztwa.
Twoja umowa zostanie rozwiązana z datą powstania szkody lub kradzieży.
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KONTAKTY
NIE ZAPOMINAJ, ŻE TWÓJ DEALER PEUGEOT JEST DO TWOJEJ DYSPOZYCJI 
I ODPOWIE NA WSZYSTKIE PYTANIA.
Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź zakładkę Umowy Serwisowe na stronie: www.peugeot.pl

UŻYTECZNE NUMERY

Assistance: 800 22 24 24 lub +48 602 22 24 24.

Dział Obsługi Klienta: +48 22 44 42 109.

Dokument nie stanowi umowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy przeczytać  
ogólne warunki Umów Serwisowych Peugeot.
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www.peugeot.pl


