O COMPROMISSO DA MARCA
E DA SUA REDE
A Rede PEUGEOT assegura a garantia de peças e
mão de obra sobre a gama de peças EUROREPAR,
contra todos os defeitos de fabrico ou material.

AMORTECEDORES

SERVIÇO
APÓS VENDA
PEUGEOT

ESCOVAS LIMPA-VIDROS

MANTEMOS A EMOÇÃO

TUDO O QUE DEVE
SABER SOBRE

Os profissionais da Rede PEUGEOT prestam-lhe
um serviço de qualidade e as peças da Gama
Eurorepar contribuem para manter as qualidades
do seu automóvel.

BATERIA

A sua tranquilidade, assim como a sua segurança
e a daqueles que lhe são próximos, são a nossa
prioridade.

ILUMINAÇÃO

CLIMATIZAÇÃO E FILTRO DO HABITÁCULO
ESCAPE E FILTRO DE PARTÍCULAS
TRAVAGEM
KIT DE DISTRIBUIÇÃO
LUBRIFICANTES
PÁRA-BRISAS

A PEUGEOT AGE EM BENEFÍCIO
DO AMBIENTE

PEÇAS DE ORIGEM

Construtor responsável, a PEUGEOT participa
ativamente no tratamento dos produtos poluentes **.
Desde a conceção dos veículos até ao
retratamento das peças usadas, a PEUGEOT
compromete-se, com a sua rede, numa ação
vigilante em cada etapa do ciclo de vida do
veículo **.

GAMA PEÇAS EUROREPAR

PEÇAS RENOVADAS
PNEUS
REVISÃO

TUDO O QUE DEVE
SABER SOBRE

A GAMA
DE PEÇAS
PARA VIATURAS A PARTIR
DOS 3 ANOS

*Exceto pneus. Para mais informação sobre as condições de
garantia da Gama Eurorepar informe-se junto do seu Conselheiro
Comercial de Serviço PEUGEOT.
** Para mais informações aceda à página www.groupe-psa.com
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AS PEÇAS EUROREPAR

As peças EUROREPAR estão cobertas por garantia
de peças e mão de obra. Respeitam as normas
e regulamentos em vigor no que diz respeito à
durabilidade, conforto, estética e desempenho.
Todos os aspetos relacionados com a segurança
foram objeto de especial atenção.

PEÇAS EUROREPAR:
QUALIDADE validada
PELO CONSTRUTOR
A gama de peças EUROREPAR é uma
solução da PEUGEOT para as operações de
manutenção em viaturas a partir dos 3 anos.
• Garantia de peças e mão de obra*
• A certeza de um preço competitivo
• Uma gama abrangente, aplicável sobre
todos os modelos PEUGEOT a partir
dos 3 anos

UMA QUALIDADE ASSINALÁVEL
As peças da gama EUROREPAR foram validados
pelos nossos peritos de qualidade e técnica
com base na sua experiência em equipamento
de primeira montagem. Os fornecedores são
selecionados com base no seu conhecimento em
peças Aftermarket.

UM ORÇAMENTO CONTROLADO
A combinação entre desempenho, qualidade e
economia permitem-lhe beneficiar da melhor
oferta de peças para viaturas a partir dos 3 anos.
Aproveite ainda os PACKS PEUGEOT 3+ concebidos
especialmente com a gama de peças EUROREPAR.
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Escape
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Filtragem

Pneus

Lista não exaustiva

A FIABILIDADE ACIMA DE TUDO

Cobrem a integralidade dos órgãos do seu
veiculo, entre os quais:
• TRAVAGEM : Pastilhas, discos, kit de travão
traseiro, …
• SUSPENSÃO/direção: Amortecedores, rótulas,
rolamentos, …
• VISIBILIDADE: Escovas limpa vidros, lâmpadas, ….
• DISTRIBUIÇÃO: Correia, kit de distribuição,
bomba de água
• ESCAPE: Silencioso, catalisador, filtro de
partículas
• EMBRAIAGEM
• ARRANQUE/IGNIÇÃO: Baterias, alternadores,
motores de arranque, velas, …
• FILTRAGEM: Filtro de ar, habitáculo, gasolina,
óleo, gasóleo
• CLIMATIZAÇÃO: Condensadores, desidratantes
• FLUIDOS: Óleo de motor, óleo de travões,
liquido de arrefecimento, líquido lava vidros, …
• PNEUS

