MANTEMOS A EMOÇÃO

TUDO O QUE DEVE
SABER SOBRE

A GAMA
DE PEÇAS
DE ORIGEM

A PEUGEOT ACONSELHA
Ao optar pelas Peças de Origem PEUGEOT para
a manutenção do seu veículo :
• Conservará as suas qualidades de conforto,
de condução, de aderência à estrada e de segurança.
• Contribuirá para a sua longevidade.
• Viajará com total confiança.

AS PEÇAS DE ORIGEM PEUGEOT
Abrangem todos os órgãos do seu veículo,
entre os quais :
• OS AMORTECEDORES
• AS ESCOVAS DE LIMPA-VIDROS
• A BATERIA
• AS CORREIAS
• O ESCAPE

AS PEÇAS DE ORIGEM :
A EXPERIÊNCIA
DA MARCA
O seu PEUGEOT é um conjunto homogéneo
e coerente de elementos concebidos e
definidos pelo Construtor para contribuir para
a segurança e fiabilidade do seu veículo.
Esta adequação das peças é o fruto
da experiência da Marca.

• A ILUMINAÇÃO : luzes...
• A EMBRAIAGEM
• OS FILTROS : de óleo, de ar, de combustível...
• A TRAVAGEM : pastilhas, discos...
• OS VIDROS
• AS PEÇAS DE CARROÇARIA : capô, portas,
pára-choques...
• O AMBIENTE DO MOTOR E RESPECTIVOS
COMPONENTES : turbo, injeção, caixa de velocidades...

Estudadas e desenvolvidas a partir da conceção
de um veículo ou de um órgão, as Peças de Origem
PEUGEOT são particularmente adequadas
ao seu PEUGEOT.

A EXIGÊNCIA DE SEGURANÇA
DO CONSTRUTOR
As Peças de Origem PEUGEOT são elaboradas
de acordo com o mesmo caderno de encargos
que as peças montadas nos veículos novos; utilizam
materiais de qualidade adequada e são submetidas
a todos os tipos de testes :
• Teste de corrosão (apenas para as peças metálicas),
• Teste de fiabilidade,
• Teste de resistência,
• Testes específicos de cada tipo de produto
(por exemplo, os testes das rodas em liga leve :
testes de fadiga, de impacto, de rachas, de pintura).
Estudadas e desenvolvidas a partir da conceção
de um veículo ou de um órgão, as Peças de Origem
PEUGEOT são particularmente adequadas
ao seu PEUGEOT.

ILUSTRAÇÃO DOS TESTES
DE FIABILIDADE E DE RESISTÊNCIA
REALIZADOS PELA PEUGEOT
NAS PASTILHAS DE TRAVÃO *

A QUALIDADE DE ORIGEM
As Peças de Origem PEUGEOT são peças de
substituição de qualidade idêntica à dos componentes
utilizados aquando da montagem dos veículos
PEUGEOT no momento do seu fabrico.
São produzidas de acordo com as normas
de produção definidas pelo Construtor para o fabrico
dos componentes ou peças de substituição destinados
ao seu veículo.
Apenas a Peça de Origem permite conservar
as qualidades intrínsecas do seu veículo em
termos de fiabilidade, de segurança, de conforto
e de comportamento da condução.

UMA IDENTIFICAÇÃO
ESPECÍFICA
Para além da sua etiqueta «Peça de Origem PEUGEOT»,
cada vez mais peças são também gravadas.

AS PEÇAS DE ORIGEM PEUGEOT
NA REDE PEUGEOT

Peça de origem PEUGEOT

As Peças de Origem PEUGEOT são distribuídas em toda
a rede PEUGEOT no mundo inteiro.

Outras peças

Os testes mostram a qualidade das pastilhas
de origem PEUGEOT.
*Testes realizados pela empresa IDIADA mandatada pela engenharia
Após Venda Peças e Acessórios PSA que se baseia num ensaio
representativo de uma descida de montanha a 60 Km/h com o peso
Total Admitido em Carga.

A GAMA PEUGEOT
DE PEÇAS DE ORIGEM

GARANTIA CONTRATUAL
DAS PEÇAS DE ORIGEM

Amortecedores

Escovas
limpa-vidros

Bateria

Correias

Escape

Luzes

A Rede PEUGEOT garante por um ano
(minímo) as Peças de Origem PEUGEOT
contra todos os defeitos de fabrico
ou de material.
Os profissionais da Rede PEUGEOT
fornecem-lhe um serviço de qualidade,
e as Peças de Origem PEUGEOT
contribuem para manter as qualidades
do seu veículo.
A sua tranquilidade, assim como a sua
segurança e a daqueles que lhe são
próximo, são a nossa prioridade.

A PEUGEOT E
O AMBIENTE
Construtor responsável, a PEUGEOT
participa ativamente no tratamento
dos produtos poluentes **.

Embraiagem

Filtros

Sistema
de travagem

Vidros

Peças
de carroçaria

Ambiente
do motor

Lista não exaustiva.

Desde a conceção dos veículos até
ao tratamento das peças usadas,
a PEUGEOT compromete-se, com
a sua rede, numa ação vigilante em
cada etapa do ciclo de vida do veículo **.

** Para mais informações aceda à página
www.groupe-psa.com
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