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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ
Προετοιμασία, παράδοση του αυτοκινήτου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Χώρα : Κωδ. σημείου πώλησης : 
Σφραγίδα σημείου πώλησης PEUGEOT

Το πλάνο περιοδικής συντήρησης, ειδικό για το αυτοκίνητό σας, σας παραδόθηκε κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου σας. Βρίσκεται
στην προβλεπόμενη θήκη.
Εάν δεν σας έχει παραδοθεί, 
-  μπορείτε να το προμηθευτείτε από τη μονάδα από την οποία αγοράσατε το αυτοκίνητο ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 

του κατασκευαστή 
ή
- μπορείτε να το προμηθευτείτε* από το site της μάρκας στο Internet.
* ανάλογα με τη χώρα
Σας συνιστούμε να κρατάτε τις αποδείξεις και τα έγγραφα που αφορούν τη συντήρηση που έχει πραγματοποιηθεί στο αυτοκίνητό σας. 
Σε περίπτωση μεταπώλησης του αυτοκινήτου, είναι απαραίτητο, να παραδώσετε τα έγραφα του αυτοκινήτου στον νέο ιδιοκτήτη του.

Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης  

Ημερομηνία λήξης της εγγύησης

V.I.N. (Αριθμός πλαισίου)

ΣΤοιχεια Του αυΤοκινήΤου

Μοντέλο:

Καύσιμο:

Κινητήρας:

Ισχύς:  kW/ίπποι

Αρ. κυκλοφορίας :

Πιστοποιητικό εγγύησης

Συμβατική εγγύηση
Για να ισχύουν οι συμβατικές εγγυήσεις της PEUGEOT, το πιστοποιητικό 
αυτό θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο και να φέρει την εμπορική σφρα-
γίδα του σημείου πώλησης. Η εφαρμογή της εγγύησης προϋποθέτει ότι οι 
περιοδικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται   όπως καθορίζονται στον Οδηγό 
συντήρησης και θα συμπληρώνονται κατάλληλα τα πεδία που υπάρχουν 
για το σκοπό αυτό. Η συμβατική Εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία της 
παράδοσης του αυτοκινήτου στον πελάτη (ημερομηνία έναρξης εγγύησης 
που αναφέρεται σ’ αυτή τη σελίδα). 
Οι λεπτομέρειες των συμβατικών Εγγυήσεων PEUGEOT που καλύπτουν το 
αυτοκίνητο του πελάτη καθώς και οι όροι εφαρμογής τους αναφέρονται στον 
παρόντα Οδηγό.
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Περιεχόμενα

ο οδηγός αυτός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εγχειριδίων του αυτοκινήτου σας, αφού 
περιέχει τους όρους της εγγύησης και τις εργασίες συντήρησης του αυτοκινήτου σας. 

Πιστοποιητικό εγγύησης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . στο εσωτερικό του εξωφύλλου

καλωσόρισμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 2
οι εγγυήσεις του PEUGEOT  

σας με μια ματιά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 3
 Όροι εγγύησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 4-10

 Περιοδική συντήρηση PEUGEOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 11-12
υποδείξεις συντήρησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 13-17
 Φροντίδα του αμαξώματος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 15-16
 Φροντίδα του δέρματος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 17

Λιπαντικά: συστάσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 19-20
ήμερολόγιο συντήρησης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 21-25
επισκέψεις εγγύησης προστασίας κατά της διάτρησης . . . . . . . . . . . . . . σελ. 26-27

αντικατάσταση χιλιομετρητή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 29
αλλαγή διεύθυνσης ή ιδιοκτήτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 29

Αν το αυτοκίνητό σας την διαθέτει, 
χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση την υπηρεσία 

κλήσης για εντοπισμένη οδική βοήθεια \Peugeot 
Connect Assistance πιέζοντας το μπουτόν 
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καλωσορίσατε

Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ 
πελάτη,

Μόλις παραλάβατε το καινούργιο 
σας PEUGEOT και σας ευχαριστούμε 
για την εμπιστοσύνη σας.

Επειδή στην PEUGEOT γνωρίζου-
με άριστα τα αυτοκίνητά μας, σας 
συνιστούμε να πραγματοποιείτε τη 
συντήρηση του αυτοκινήτου σας σε 
έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή 
της PEUGEOT. 

Ο Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής 
θα σας συμβουλεύει σχετικά με τις 
εργασίες τις πλέον κατάλληλες για 
τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινή-
του σας. Έτσι το αυτοκίνητό σας θα 
διατηρείται ασφαλές, με καλές επιδό-
σεις και αξιόπιστο.

Χάρη στην τεχνογνωσία του δικτύ-
ου PEUGEOT, θα είστε βέβαιοι ότι 
θα πραγματοποιηθούν όλες οι προ-
βλεπόμενες από τον Κατασκευαστή 
εργασίες.

Ο οδηγός αυτός που έχετε στα χέρια 
σας, περιγράφει επακριβώς τους 
όρους εγγύησης, την παρακολούθη-
ση της συντήρησης και τις συστάσεις 
χρήσης που ισχύουν για το αυτοκί-
νητό σας.

Σας καλούμε να τον διαβάσετε με 
προσοχή, να τον φυλάτε και να τον 
προσκομίζετε σε κάθε εργασία που 
θα πραγματοποιείται κατά τις επισκέ-
ψεις σας στο δίκτυο της PEUGEOT.
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οι εγγυήσεις του PEUGEOT σας με μια ματιά

ΣυΜΒαΤική εΓΓυήΣή:
• Κατασκευαστικό ελάττωμα
•  Εξαρτήματα αλυσίδας υβριδικού συστήματος  
κίνησης που αναγνωρίστηκαν ως ελαττωματικά*

ΠΡοΓΡαΜΜα οΔικήΣ ΒοήΘειαΣ PEUGEOT 
(PEUGEOT ASSISTANCE):  
• Βλάβη ακινητοποίησης που καλύπτεται από την εγγύηση

εΓΓυήΣή ΒαΦήΣ: 
• Ελάττωμα βαφής ή βερνικιού του εργοστασιακού αμαξώματος

εΓΓυήΣή ΠΡοΣΤαΣιαΣ καΤα ΤήΣ ΔιαΤΡήΣήΣ:
• Διάτρηση που οφείλεται στη διάβρωση που προέρχεται από 
 την εσωτερική πλευρά

* Ανατρέξτε στην ειδική παράγραφο για τα ηλεκτρικά εξαρτήματα  
των υβριδικών οχημάτων στη σελίδα 7

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;  
Στις επόμενες σελίδες του παρόντος οδηγού συντήρησης, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εγγύηση που καλύπτει το αυτοκίνητό σας.

κοινοί όροι των διαφόρων εγγυήσεων της PEUGEOT:

•  Το καινούργιο σας αυτοκίνητο καλύπτεται 
από όλες τις εγγυήσεις PEUGEOT από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγγύησης 
που αναγράφεται στο «Πιστοποιητικό εγγύη-
σης» του οδηγού συντήρησης, για το αναφε-
ρόμενο χρονικό διάστημα και χωρίς περιο-
ρισμό διανυθέντων χιλιομέτρων, εκτός αν 
υπάρχουν αντίθετοι ειδικοί όροι που σας 
έχουν γνωστοποιηθεί.

•  Για να πετύχετε τη δωρεάν πραγματο-
ποίηση των εργασιών που θα πρέπει να 
γίνουν στο αυτοκίνητό σας στο πλαίσιο των 
διαφόρων εγγυήσεων PEUGEOT, αυτές θα 
πρέπει να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά 
και μόνο από Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή 
της PEUGEOT.

•  Σε περίπτωση μεταπώλησης του αυτοκινή-
του σας, οι διαδοχικοί αγοραστές καλύπτονται 
από τις εγγυήσεις της PEUGEOT μέχρι την 
αντίστοιχη ημερομηνία λήξης τους, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι όροι ισχύος αυτών των 
εγγυήσεων θα έχουν τηρηθεί από όλους τους 
διαδοχικούς αγοραστές. Για το λόγο αυτό, 
είναι απαραίτητο να δώσετε στον αγοραστή 
του αυτοκινήτου σας τους όρους ισχύος των 
εγγυήσεων αυτών. 

•  οι εγγυήσεις PEUGEOT ισχύουν όσο το αυτο-
κίνητό σας έχει πινακίδες κυκλοφορίας των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης* και κυκλο-
φορεί στις χώρες αυτές, καθώς και στις παρα-
κάτω χώρες ή εδάφη: Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, 
Ανδόρα, Βατικανό, Βοσνία Ερζεγοβίνη, 
Γιβραλτάρ, Ελβετία, Ισλανδία, Κόσοβο, 
Κροατία, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Μονακό, 
Νορβηγία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας, Σερβία.  

* την ημερομηνία έκδοσης του Οδηγού Συντήρησης, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείτo από τις παρακάτω χώρες: 
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, 
Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, 
Ιταλία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία,  Λουξεμβούργο, 
Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία,  Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, 
Φιλανδία.
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Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η AUTOMOBILES PEUGEOT - 75, Avenue de 
la Grande-Armée - 75016 PARIS - καλύπτει το καινούργιο σας αυτοκίνητο με εγγύηση 
κατά παντός κατασκευαστικού ελαττώματος, για χρονικό διάστημα 2 ετών, χωρίς περι-
ορισμό διανυθέντων χιλιομέτρων, εκτός αν υπάρχουν αντίθετοι ειδικοί όροι που 
σας έχουν γνωστοποιηθεί, και αυτό από την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινητου 
σε εσάς ή στον πληρεξούσιό σας. 
Η ημερομηνία αυτή αναγράφεται στο «Πιστοποιητικό εγγύησης» του «Οδηγού συντήρησης» που 
σας έδωσαν μαζί με το αυτοκίνητο. 
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για 5 χρόνια ή 100.000 χλμ, όποιο από τα δύο όρια επιτευχθεί πρώτο, 
για τα εξαρτήματα της αλυσίδας μετάδοσης κίνησης των υβριδικών οχημάτων, που υπάρχουν σε 
λίστα στη σελίδα 7.

Τι καλύπτει η συμβατική εγγύηση:

•  Εκτός από τους περιορισμούς που 
αναφέρονται παρακάτω, η συμβατική 
εγγύηση του αυτοκινήτου σας καλύπτει 
τη δωρεάν επισκευή ή την αντι-
κατάσταση των εξαρτημάτων που 
αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά 
από την Automobiles PEUGEOT ή 
τον αντιπρόσωπό της, καθώς και την 
εργασία που χρειάζεται για να επανέλ-
θει το αυτοκίνητο στις προδιαγραφές 
του κατασκευαστή.

 Η εργασία αυτή μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με καινούργια εξαρτήματα ή 
με  ανταλλακτικά ανακατασκευής και 
για την επιλογή αυτή αποφασίζει μόνο 
ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός 
του.

•  Ομοίως, αν το αυτοκίνητό σας έχει 
ακινητοποιηθεί ύστερα από βλάβη 
που καλύπτεται από την εγγύηση, η 
PEUGEOT ή ο αντιπρόσωπός της ανα-
λαμβάνει τα τυχόν έξοδα της επί τόπου 
οδικής βοήθειας ή τη ρυμούλκηση του 
αυτοκινήτου σας μέχρι το συνεργείο 
του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου 
επισκευαστή PEUGEOT, για μέγιστη 
απόσταση 100 χιλιομέτρων.

•  οι επισκευές που πραγματοποιού-
νται στο πλαίσιο της συμβατικής 
εγγύησης δεν έχουν ως αποτέλε-
σμα την παράτασή της. Ιδιαίτερα, 
η αντικατάσταση ενός εξαρτήμα-
τος στο πλαίσιο των  εργασιών 
που καλύπτονται από την εγγύηση 
δεν παρατείνει τη διάρκεια της 
εγγύησης. Η συμβατική εγγύηση 
που καλύπτει τα εξαρτήματα που 
αντικαταστάθηκαν λήγει την ημε-
ρομηνία λήξης της εγγύησης του 
αυτοκινήτου σας.

 Η διάρκεια ισχύος των εγγυήσεων 
σε καμμία περίπτωση δεν ανα-
στέλ-λει την παραγραφή των αγω-
γών για υπαναχώρηση, επισκευή ή 
διόρθωση ή μείωση του τιμήματος 
ή για απο- ζημίωση λόγω τυχόν 
ελαττώματος ή ελλείψεως συμφω-
νημένης ιδιότητας, η οποία είναι 
δύο (2) χρόνια από της παραδόσε-
ως του αυτοκινήτου όπως ειδικότε-
ρα ορίζεται στο άρθρο 554 Α.Κ. και 
δεν καταλείπεται καμμία αμφιβολία 
σύμφωνα με το άρθρο 556 Α.Κ.

• Τα εξαρτήματα που αντικαθίστα-
νται στο πλαίσιο της Συμβατικής 
Εγγύησης αποτελούν ιδιοκτησία 
της Automobiles PEUGEOT.

Πρέπει να σημειωθεί ότι:

Συμβατική εγγύηση
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Πρέπει να σημειωθεί ότι:

Οι περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τη συμβατική εγγύηση είναι:

Συντήρηση και ρυθμίσεις:
•  οι εργασίες συντήρησης και οι έλεγ-

χοι που απαιτούνται για την καλή 
λειτουργία του αυτοκινήτου σας, που 
αναφέρονται στον οδηγό συντήρησης, η 
συμπλήρωση προσθέτου και η αντικα-
τάσταση του φίλτρου σωματιδίων στον 
κατάλληλο αριθμό διανυθέντων χιλιομέ-
τρων, καθώς και η αντικατάσταση των 
αναλώσιμων όπως τα φίλτρα λαδιού, 
αέρα, καυσίμου ή χώρου επιβατών,

•  οι ρυθμίσεις ή διορθώσεις (ευθυγράμ-
μιση, ζυγοστάθμιση τροχών, ανάρτηση 
εμπρόσθιων τροχών, πόρτες κλπ), 

•  την αντικατάσταση των εξαρτημάτων 
που υφίστανται φυσιολογική φθορά 
που σχετίζεται με τη χρήση του οχήματος, 
τα διανυθέντα χιλιόμετρα, το γεωγραφι-
κό και κλιματικό περιβάλλον εφόσον η 
αντικατάσταση αυτή δεν αποτελεί συνέ-
πεια κάποιας βλάβης. Πρόκειται για τα 
παρακάτω εξαρτήματα: τακάκια, φερμουΐτ 
και δίσκοι φρένων, ελαστικά, συμπλέκτης, 
μπαταρία εκκίνησης 12V και μπαταρία 
κίνησης του αυτοκινήτου τεχνολογίας 
HYbrid4, ιμάντες, αμορτισέρ, μάκτρα υαλο-
καθαριστήρων, μπουζί, λαμπτήρες, μπα-
ταρίες και ασφάλειες, σφαιρικές αρθρώ-
σεις, ρουλεμάν τροχών, υφάσματα*.

*  μοκέτα πατώματος, ταπετσαρίες έδρας, 
πλάτης, υποβραχιόνιου, προσκέφα-
λου...

Χρήση του αυτοκινήτου:
•  οι κραδασμοί και οι θόρυβοι που 

έχουν σχέση με τη λειτουργία του  αυτο-
κινήτου, οι φθορές όπως το ξεθώριασμα 
του χρώματος, η αλλοίωση ή η παρα-
μόρφωση εξαρτημάτων που οφείλονται 
στη φυσιολογική τους γήρανση,

•  οι φθορές που προέρχονται από τη 
χρήση υγρών, ανταλλακτικών ή 
αξεσουάρ που δεν είναι γνήσια ή 
αντίστοιχης ποιότητας, καθώς και από 
τη χρήση καυσίμων* που δεν είναι 
κατάλληλα ή είναι κακής ποιότητας και 
από τη χρήση οποιουδήποτε πρόσθε-
του που δεν είναι εγκεκριμένο από την 
Automobiles PEUGEOT,

•  οι φθορές που είναι αποτέλεσμα φυσι-
κών φαινομένων, όπως είναι η πτώση 
χαλαζιού, οι πλημμύρες, ο κεραυνός, 
η καταιγίδα ή άλλα καιρικά φαινόμενα, 
καθώς και οι φθορές που προκαλούνται 
από ατυχήματα, πυρκαγιές ή κλοπές,

•  οι συνέπειες από επισκευές, μετα-
σκευές ή τροποποιήσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί στο αυτοκίνητό σας 
από εταιρείες που δεν είναι εξουσι-
οδοτημένες από τον Κατασκευαστή, 
καθώς και οι συνέπειες από την τοποθέ-
τηση αξεσουάρ που δεν είναι εγκεκρι-
μένα από τον Κατασκευαστή,

•  τα ελαστικά, που καλύπτονται απευ-
θείας από τον αντίστοιχο κατασκευαστή 
τους. Το δίκτυο PEUGEOT θα μπορεί 
να σας βοηθήσει στην επαφή με τον εν 
λόγω κατασκευαστή,

•  κάθε άλλη δαπάνη που δεν προβλέπε-
ται ρητά από την παρούσα συμβατική 
εγγύηση ή από την κατά νόμο εγγύηση, 
ειδικά οι δαπάνες που προέρχονται από 
ενδεχόμενη ακινητοποίηση του αυτοκι-
νήτου, όπως η απώλεια επικαρπίας ή 
εκμετάλλευσης, κλπ.

Συμβατική εγγύηση
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•  Να κρατάτε τον «οδηγό συντήρη-
σης» ενημερωμένο, έχοντας κυρίως το 
Πιστοποιητικό εγγύησης σωστά συμπλη-
ρωμένο από τον αντιπρόσωπο-πωλητή 
του αυτοκινήτου σας.

•  Να πραγματοποιείτε τη συντήρηση και τα 
service του αυτοκινήτου σε πλήρη συμ-
μόρφωση με τις συστάσεις της PEUGEOT 
και να είστε σε θέση να προσκομίσετε 
αποδεικτικά στοιχεία (αρχεία συντήρησης, 
τιμολόγια κλπ).

•  αμέσως μόλις εμφανιστεί κάποια βλάβη, 
πρέπει να πάτε το αυτοκίνητό σας 

 σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή της 
PEUGEOT για επισκευή, στις ώρες λει-
τουργίας. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στο να 
διαφυλάξει τη δική σας ασφάλεια και την 
ασφάλεια των συνεπιβατών σας, καθώς 
και να αποτρέψει την επιδείνωση της δια-
πιστωθείσας βλάβης η οποία μπορεί να 
συνεπάγεται επισκευές πιο σημαντικές από 
εκείνες που θα απαιτούνταν αρχικά. Κατά 
συνέπεια, η συμβατική εγγύηση δεν καλύ-
πτει τη βλάβη και τις συνέπειές της αν δεν 
έχετε ενεργήσει αμέσως μετά την διαπίστω-
ση της συγκεκριμένης βλάβης.

•  Πρέπει επίσης να ανταποκρίνεστε σε κάθε 
πρόσκληση ενός εξουσιοδοτημένου 
επισκευαστή του κατασκευαστή για 
να ελέγξει άμεσα αν το αυτοκίνητό σας 
είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του 
Κατασκευαστή.

•  ή μη τήρηση αυτών των κανόνων  σας 
καθιστά υπεύθυνο για κάθε άμεση, έμμε-
ση ή μελλοντική συνέπεια σε ό,τι αφορά 
την καλή λειτουργία του αυτοκινήτου 
σας.

•  αν έχουν πραγματοποιηθεί τρο-
ποποιήσεις ή προσαρμογές στο 
αυτοκίνητό σας ενώ δεν προβλέ-
πονται ούτε επιτρέπονται από 
την Automobiles PEUGEOT ή έχουν 
πραγματοποιηθεί χωρίς να τηρηθούν 
οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν 
καθοριστεί από αυτήν,

•  η βλάβη οφείλεται σε αμέλεια του 
χρήστη ή στη μη τήρηση των υπο-
δείξεων που υπάρχουν στον οδηγό 
χρήσης και συντήρησης,

•  αν το αυτοκίνητό σας έχει χρησιμο-
ποιηθεί με τρόπο μη φυσιολογικό 
ή για αγώνες ή έχει υποστεί υπερφόρ-
τωση, έστω και πρόσκαιρη,

•  αν ο χιλιομετρητής του αυτοκινήτου 
σας έχει τροποποιηθεί ή ο πραγματι-
κός αριθμός των διανυθέντων χιλιο-
μέτρων δεν μπορεί να υπολογιστεί με 
βεβαιότητα. 

 (Σε περίπτωση αντικατάστασης του χιλι-
ομετρητή, η σελίδα «Αντικατάσταση 
χιλιομετρητή» στον «Οδηγό συντήρη-
σης» θα πρέπει να συμπληρωθεί από 
Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή της 
PEUGEOT).

Η κάλυψη από τη συμβατική εγγύηση παύει να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: 

Τι πρέπει να κάνετε για να καλύπτεστε πλήρως από τη συμβατική εγγύηση

Συμβατική εγγύηση
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Συμβατική εγγύηση εξαρτημάτων της αλυσίδας υβριδικού 
συστήματος κίνησης για 5 έτη ή/και 100.000 χλμ.

Τι καλύπτεται από τη συμβατική εγγύηση των εξαρτημάτων του υβριδικού συστήματος κίνησης:

•  ορισμένα εξαρτήματα του συστήματος κίνησης έχουν 
εγγύηση για 5 χρόνια ή 100.000 χλμ., όποιο από τα  
2 όρια επιτευχθεί πρώτο.

•  Τα εξαρτήματα αυτά είναι τα ακόλουθα: 

εγκέφαλος ελέγχου υβριδικού συστήματος

ηλεκτροκινητήρας κίνησης

καλώδια και φίσες υψηλής τάσης

μπαταρία κίνησης

μειωτήρας

•  Για να ισχύει αυτή η ειδική εγγύηση, θα πρέπει να ικανο-
ποιούνται πλήρως οι γενικοί όροι της συμβατικής εγγύησης 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως (τήρηση του προγράμ-
ματος συντήρησης, εξαιρέσεις των ειδικών-δυσμενών συν-
θηκών χρήσης...).
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εγγύηση βαφής

Συμπληρωματικά με τη συμβατική εγγύηση, η Automobiles PEUGEOT καλύπτει με εγγύηση το αυτοκίνητό σας κατά παντός ελατ-
τώματος της βαφής και του βερνικιού του εργοστασιακού αμαξώματος από την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου η οποία 
αναγράφεται στο «Πιστοποιητικό εγγύησης» του Οδηγού συντήρησης για:
- χρονικό διάστημα 3 ετών αν πρόκειται για επιβατικό αυτοκίνητο,
- το χρονικό διάστημα ισχύος της συμβατικής εγγύησης στην περίπτωση επαγγελματικού αυτοκινήτου.

Τι καλύπτει η εγγύηση βαφής

•  Η εγγύηση βαφής καλύπτει την πλήρη ή τμηματική αποκα-
τάσταση της βαφής ή του βερνικιού που απαιτείται για την 
αποκατάσταση ελαττώματος που διαπιστώνεται από 
την Automobiles PEUGEOT ή τον αντιπρόσωπό της.

•  Η εγγύηση βαφής ισχύει υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι η 
συντήρηση του αυτοκινήτου σας έχει πάντοτε πραγματο-
ποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται 
από την Automobiles PEUGEOT και ότι η αποκατάστα-
ση των ενδεχόμενων φθορών έχει γίνει με την αυστηρή 
τήρηση των προτύπων του κατασκευαστή. 

Για να συνεχίσετε να καλύπτεστε από την εγγύηση βαφής 
της Automobiles PEUGEOT, είστε υποχρεωμένοι να  επι-
σκευάζετε τις ζημιές που οφείλονται σε εξωτερικές αιτίες 
μέσα στους επόμενους δύο μήνες από τη διαπίστωσή 
τους, και οι επισκευές αυτών των ζημιών βαρύνουν εσάς.

Τι δεν καλύπτεται από 
την εγγύηση βαφής:

•  ζημιές στη βαφή ή το βερνίκι του αμαξώματος που 
προκαλούνται από επιδράσεις του περιβάλλοντος, 
όπως επικάθιση ατμοσφαιρικών, χημικών, ζωικών ή 
φυτικών ουσιών, άμμο, αλάτι, εκτίναξη χαλικιών ή 
φυσικά φαινόμενα (χαλάζι, πλημμύρες) και άλλους 
εξωτερικούς παράγοντες (ύστερα από ατύχημα ή 
άλλη αιτία),

•  ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια του χρήστη, σε 
καθυστερημένη γνωστοποίηση του ελαττώματος 
που έπρεπε να αποκατασταθεί ή σε μη τήρηση των 
υποδείξεων του κατασκευαστή,

•  ζημιές που προκαλούνται από αιτίες που δεν καλύ-
πτονται από τη Συμβατική Εγγύηση,

•  συνέπειες από επισκευές, μετασκευές ή τροποποι-
ήσεις που πραγματοποιήθηκαν από εταιρείες μη 
εξουσιοδοτημένες από τον Κατασκευαστή.
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εγγύηση προστασίας κατά της Διάτρησης

Η Automobiles PEUGEOT παρέχει στο αυτοκίνητό σας εγγύηση προστασίας κατά της διάτρησης (διάβρωση από την εσωτε-
ρική προς την εξωτερική πλευρά του αμαξώματος) από την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου η οποία αναγράφεται στο 
«Πιστοποιητικό εγγύησης» του «Οδηγού συντήρησης», για χρονικό διάστημα:

- 12 ετών όταν πρόκειται για επιβατικό αυτοκίνητο.

- 5 ετών στην περίπτωση επαγγελματικού αυτοκινήτου.

Τι καλύπτει η εγγύηση προστασίας κατά της διάτρησης

Η εγγύηση προστασίας κατά της διάτρησης καλύ-
πτει την αποκατάσταση ή την αντικατάστα-
ση των εξαρτημάτων που αναγνωρίζονται ως 
ελαττωματικά από την Automobiles PEUGEOT 
ή τον αντιπρόσωπό της, στα οποία εμφανίζεται 
διάτρηση που οφείλεται στη διάβρωση.
•  Η Εγγύηση προστασίας κατά της Διάτρησης 

ισχύει υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι οι επι-
σκευές του αυτοκινήτου έχουν πραγματοποι-
ηθεί πάντοτε με την αυστηρή τήρηση των 
προδιαγραφών του κατασκευαστή και ότι 
ο πελάτης έχει πραγματοποιήσει στον κατάλ-
ληλο χρόνο:  

1) τα service που αναφέρονται στον  «Οδηγό 
Συντήρησης»,

2) τις επισκέψεις εγγύησης προστασίας κατά 
της διάτρησης που αναφέρονται παρακάτω 
και

3) την αποκατάσταση των τυχόν ζημιών του 
αυτοκινήτου.

•  Το πρόγραμμα συντήρησης για την Εγγύηση 
προστασίας κατά της Διάτρησης προβλέπει 
τέσσερις περιοδικές επισκέψεις ελέγχου, 
που βαρύνουν τον χρήστη, οι οποίες πρέπει να 
πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά 4 χρόνια μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Εγγύησης 
προστασίας κατά της Διάτρησης  για τα επι-
βατικά αυτοκίνητα ή 2 χρόνια μετά από την 
προαναφερθείσα ημερομηνία για τα φορτηγά 
αυτοκίνητα και κατόπιν κάθε 2 χρόνια για όλα 
τα αυτοκίνητα. Σε αυτούς τους ελέγχους, αφού 
πλυθεί ολόκληρο το αυτοκίνητο εφόσον χρειά-
ζεται, ο επισκευαστής θα ελέγξει την κατάστασή 
του και θα καθορίσει τις τυχόν επισκευές που 
πρέπει να πραγματοποιηθούν και αυτές  που 
μπορεί να καλυφθούν από την Εγγύηση προ-
στασίας κατά της Διάτρησης της PEUGEOT. Οι 
φθορές που οφείλονται σε εξωτερικές αιτίες και 
μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση θα επιση-
μανθούν και θα σημειωθούν στις σελίδες του 
Οδηγού Συντήρησης  που προορίζονται για το 
σκοπό αυτό. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι:
• Κάθε επισκευή στο αμάξωμα (ύστερα 

από ατύχημα, φθορές κλπ.) θα πρέπει 
να ακολουθείται συστηματικά από μια 
επίσκεψη ελέγχου που θα πραγματο-
ποιείται με τους ίδιους όρους.

• Υποχρεούστε να επισκευάζετε με δικά 
σας έξοδα, τηρώντας τις προδιαγραφές 
που ορίζει η Automobiles PEUGEOT και 
μέσα στους δύο μήνες μετά από τους 
ελέγχους, τις φθορές που οφείλονται 
σε εξωτερικές αιτίες. Η επισκευή αυτή 
θα σημειώνεται στον «Οδηγό συντήρη-
σης», αναφέροντας επακριβώς την εται-
ρική επωνυμία του Επισκευαστή, την 
ημερομηνία της επισκευής, τον αριθμό 
των διανυθέντων χιλιομέτρων του αυτο-
κινήτου και τον αριθμό του εξοφληθέ-
ντος τιμολογίου. Η προσκόμιση αυτού 
του «Οδηγού συντήρησης», σωστά 
συμπληρωμένου κατά την πραγματο-
ποίηση των service, θα απαιτείται για 
κάθε κάλυψη στο πλαίσιο της εγγύησης 
προστασίας κατά της διάτρησης που 
παρέχει η PEUGEOT.
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εγγύηση  προστασίας κατά της Διάτρησης

Τι δεν καλύπτεται από την εγγύηση προστασίας  
κατά της διάτρησης

• ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια του χρή-
στη ή σε μη τήρηση των υποδείξεων της 
Automobiles PEUGEOT, 

• ζημιές που προκαλούνται από γεγονότα που 
δεν καλύπτονται από τη Συμβατική Εγγύηση,

• συνέπειες από την καταστροφή των προϊόντων 
προστασίας κατά της διάτρησης από πρόσθε-
τη εργασία που δεν προβλέπεται από το 
πρόγραμμα συντήρησης,

• συνέπειες από επισκευές, μετασκευές ή 
τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί 
από εταιρείες μη εξουσιοδοτημένες από τον 
Κατασκευαστή,

• η διάβρωση που προέρχεται από την τοπο-
θέτηση αξεσουάρ μη εγκεκριμένων από τον 
Κατασκευαστή ή/και που έχουν τοποθετη-
θεί χωρίς να τηρηθούν οι προδιαγραφές του 
Κατασκευαστή,

• οι τροποποιήσεις του αμαξώματος που 
πραγματοποιούνται στο αυτοκίνητο, καθώς και 
οι καρότσες και τα πλατό φόρτωσης στην περί-
πτωση επαγγελματικού αυτοκινήτου,

• οι τροχοί και τα μηχανικά εξαρτήματα που 
δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του αμα-
ξώματος.
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Για να οδηγείτε το αυτοκίνητό σας υπό τις 
καλύτερες συνθήκες σε επίπεδο ασφά-
λειας, επιδόσεων και άνεσης, είναι επιτα-
κτικό να τηρείτε το αντίστοιχο πρόγραμμα 
συντήρησης. Το πρόγραμμα αυτό αποτε-
λείται από ελέγχους, συμπληρώσεις υγρών 
και εργασίες που είναι απαραίτητες για την 
καλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας.

Το περιεχόμενο και η συχνότητα συντήρη-
σης εξαρτώνται από τον αριθμό χιλιομέτρων 
και την ηλικία του αυτοκινήτου σας.

Η περιοδικότητα των συντηρήσεων 
εξαρτάται από τα χρονικά διαστήματα

και τα χιλιόμετρα, ανάλογα με το 
ποιο όριο θα επιτευχθεί πρώτο

Είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ειδικό 
πρόγραμμα συντήρησης σε αυτοκίνητα 
που λειτουργούν σε συνθήκες που θεω-
ρούνται ειδικές. Αυτές είναι οι περιπτώσεις:

• συχνών στάσεων
• κίνησης στην πόλη (τύπου ταξί, ασθε-

νοφόρου κλπ, μέση ταχύτητα κάτω των 
20 χλμ/ώρα)

• μικρών επαναλαμβανόμενων διαδρο-
μών (κάτω των 10 χλμ.) με κρύο κινη-
τήρα (μετά από διακοπή λειτουργίας του 
μεγαλύτερη της 1 ώρας)

• παρατεταμένης διαμονής :
• σε χώρες όπου η ατμόσφαιρα είναι 

επιβαρυμένη με σκόνη
• σε χώρες που έχουν καύσιμα τα οποία 

δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις 
της PEUGEOT

• χρήση, ακόμη και περιστασιακή βιοκαυ-
σίμου τύπου B20 ή B30 (οχήματα με 
κινητήρα Ντίζελ) ή βενζίνης που περιέχει 
περισσότερο από 3% μεθανόλη 

Το πλάνο περιοδικής συντήρησης, 
ειδικό για το αυτοκίνητό σας, σας 
παραδόθηκε κατά την παραλαβή του 
αυτοκινήτου σας. Βρίσκεται στην 
προβλεπόμενη θήκη.
Εάν δεν σας έχει παραδοθεί, 
-  μπορείτε να το προμηθευτείτε από 

τη μονάδα από την οποία αγοράσατε 
το αυτοκίνητο ή από οποιοδήποτε 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο του κατα-
σκευαστή 

ή
-  μπορείτε να το προμηθευτείτε* από το 

site της μάρκας στο Internet.
* ανάλογα με τη χώρα

ή τήρηση του προγράμματος συντή-
ρησης PEUGEOT είναι υποχρεωτική 
κατά την περίοδο της εγγύησης 
του αυτοκινήτου σας και για τα 
αυτοκίνητα που έχουν Συμβόλαια 
υπηρεσιών.

Περιοδική συντήρηση PEUGEOT
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Περιοδική συντήρηση PEUGEOT

  Έλεγχοι μέσα στο αυτοκίνητο (κόρνα, χειρόφρενο,…)

 Ημερομηνία λήξης του κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού*

  Έλεγχοι κάτω από το αυτοκίνητο που περιλαμβάνουν:
  - ελέγχους ασφαλείας (πέδηση, σύστημα διεύθυνσης κλπ)
  - ελέγχους περιβάλλοντος (στεγανότητα κυκλωμάτων, κιβωτίου ταχυτήτων κλπ)

  Έλεγχοι γύρω από το αυτοκίνητο (κατάσταση ελαστικών, προβολέων και φώτων κλπ)

  Έλεγχοι στο χώρο κινητήρα, που περιλαμβάνουν συμπλήρωση υγρών, αν χρειάζεται (καθαριστήρες κλπ).

  Έλεγχοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας (εκτός ελέγχου ΚΤΕΟ) 

  Διάγνωση εγκεφάλων

  Εκκένωση φίλτρου πετρελαίου*

  Αλλαγή λαδιού κινητήρα
  Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού
  Ενημέρωση του δείκτη συντήρησης 

Η συντήρηση PEUGEOT περιλαμβάνει συστηματικές εργασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα αυτοκίνητα και συμπληρωματικές εργασίες που εξαρτώνται, 
για κάθε αυτοκίνητο, από τον χρόνο και τα χιλιόμετρα.

Βασικές συστηματικές 
εργασίες για  
όλα τα αυτοκίνητα

* ανάλογα με τον εξοπλισμό.
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υποδείξεις συντήρησης

Στάθμη λαδιού
Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη λαδιού (κάθε 3.000 - 5.000 χλμ.), ανάλογα με τη χρήση του αυτοκινήτου σας. Συμπληρώστε 
αν χρειάζεται με το προβλεπόμενο λάδι (βλέπε σελ. 20). Η συμπλήρωση λαδιού μεταξύ δύο service είναι φυσιολογική. 
Η ανεπαρκής στάθμη λαδιού ή αντίθετα η στάθμη λαδιού πάνω από το προβλεπόμενο όριο, μπορεί να προκαλέσει 
σημαντική ζημιά στον κινητήρα του αυτοκινήτου σας.

κιτ χρονισμού και 
παρελκομένων

Τα κιτ χρονισμού και παρελκομένων λειτουργούν από την εκκίνηση του κινητήρα και μέχρι την πλήρη διακοπή λειτουργίας του, και 
κατά συνέπεια η φθορά τους είναι φυσιολογική. Ένα ελαττωματικό κιτ χρονισμού ή παρελκομένων μπορεί να βλάψει τον κινητήρα 
και να τον θέσει εκτός λειτουργίας.  

Συντήρηση του φίλτρου 
σωματιδίων HDi

Για τη βέλτιστη λειτουργία του φίλτρου σωματιδίων, η PEUGEOT συνιστά το λάδι TOTAL QUARTZ INEO FIRST 
0W30 ή TOTAL ACTIVA / QUARTZ INEO ECS 5W30, ή οποιοδήποτε άλλο λάδι που ανταποκρίνεται στο πρό-
τυπο της PSA PEUGEOT CITROËN B71 2312 ή B71 2290.
Η προσθήκη προσθέτων όπως καθαριστικών ή βελτιωτικών απαγορεύται.

ελαστικά
Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών. Ελέγχετε επίσης τη φθορά τους μέσω των ειδικών δεικτών φθοράς 
που διαθέτουν. Όταν πάψουν πλέον να φαίνονται οι δείκτες φθοράς στην άκρη της ζώνης κύλισης, το βάθος 
των αυλακώσεων είναι μικρότερο από 1,6 χιλιοστά. Θα πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

αμορτισέρ
Τα φθαρμένα αμορτισέρ έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην οδήγηση του αυτοκίνητου. Πιο συγκεκριμένα, τα αμορτισέρ 
παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο φρενάρισμα και το κράτημα του αυτοκινήτου στον δρόμο. Κατά συνέπεια, για άνετη 
και ασφαλή οδήγηση, απαιτείται ο τακτικός έλεγχός τους από τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή που επισκέπτεσθε.

Φωτισμός / σηματοδότηση
Η αλλαγή ενός μόνο λαμπτήρα, ειδικά όταν είναι καμένος, επιφέρει ανομοιομορφία στον φωτισμό και στη 
συνέχεια, σε σύντομο χρονικό διάστημα, αντικατάσταση και του λαμπτήρα της άλλης πλευράς. Προτιμήστε 
κατά συνέπεια την αντικατάσταση των λαμπτήρων ανά ζεύγος.
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υποδείξεις συντήρησης

υαλοκαθαριστήρες
Ο τακτικός έλεγχος και ο καθαρισμός με υγρό πανί θα παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους. Η αντικατάστασή 
τους κάθε χρόνο, προσφέρει καλύτερη ορατότητα υπό όλες τις καιρικές συνθήκες και αποτρέπει το χάραγμα 
του παρμπρίζ.

Σύστημα κλιματισμού

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα κλιματισμού που συμβάλλει στην άνεσή σας και σας 
επιτρέπει να επιλέγετε μια ευχάριστη θερμοκρασία στο αυτοκίνητό σας,  μειώνοντας έτσι το στρες και την 
κούραση.
Αυτός ο εξοπλισμός συμβάλλει στην ασφάλεια των μετακινήσεών σας δεδομένου ότι εγγυάται μια 
αποτελεσματική αποθάμπωση των τζαμιών.
Είναι εξοπλισμένο με ένα φίλτρο χώρου επιβατών που συμβάλλει στην ποιότητα του αέρα εντός του 
αυτοκινήτου, φιλτράροντας τα ρυπογόνα σωματίδια, τη σκόνη και τη γύρη. Έτσι, ελαχιστοποιεί τα αλλεργικά 
συμπτώματα, και στην περίπτωση του φίλτρου ενεργού άνθρακα, τις δυσάρεστες οσμές και τις εναποθέσεις 
λιπαρών ουσιών.
Η ετήσια συντήρηση σας επιτρέπει να εξασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία του συστήματος κλιματισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου σας.

Βαφή ματ

Ποτέ μην  την καθαρίζετε χωρίς νερό.
Ποτέ μην πλένετε το αυτοκίνητό σας σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων όπου χρησιμοποιούνται 
κύλινδροι πλυσίματος. 
Ποτέ μη γυαλίζετε το αυτοκίνητο ή τις ζάντες ελαφρού κράματος. Αυτή η εργασία καθιστά το χρώμα 
γυαλιστερό

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά, λειαντικά ή γυαλιστικά προϊόντα αλλά ούτε και προϊόντα διατήρησης του 
γυαλίσματος (π.χ. κερί) για τη συντήρηση του χρώματος. Αυτά τα προϊόντα είναι κατάλληλα για γυαλιστερές 
επιφάνειες μόνο. Η εφαρμογή τους σε αυτοκίνητα με βαφή ματ προκαλεί σοβαρές ζημιές στην επιφάνεια του 
αυτοκινήτου και ειδικότερα δημιουργεί αμετάκλητα γυαλιστερές ή λεκιασμένες ζώνες. 
Μην χρησιμοποιείτε ακροφύσια πλυσίματος υψηλής πίεσης εξοπλισμένα με βούρτσες διότι μπορούν να 
δημιουργήσουν χαρακιές στο χρώμα.
Ποτέ μην επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλυσίματος το οποίο περιλαμβάνει τελική επεξεργασία με ζεστό κερί.
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Συντήρηση του αμαξώματος (βαφή ματ, βλέπε σελίδα 14)
Η PEUGEOT εφαρμόζει την πιο σύγχρονη τεχνολογία ώστε η βαφή του αυτοκινήτου σας να έχει άψογη εμφάνιση και να αντέξει για μεγάλο διάστημα στις εξωτερικές επιδράσεις.
Η φροντίδα του αμαξώματος εναπόκειται σε σας. Η κατάλληλη συντήρηση θα σας επιτρέψει να διατηρήσετε τα χαρακτηριστικά προστασίας της βαφής καθώς και την αρχική της 
λάμψη. Έτσι θα συμβάλλετε και στη διατήρηση της αξίας του αυτοκινήτου σας για πολλά χρόνια. 

Τι να κανΩ Για να 
ΦΡονΤιΖΩ Το 
αΜαΞΩΜα Του;

ΠοΤε ΠΩΣ ιΔιαιΤεΡεΣ ΠΡοΦυΛαΞειΣ Που ΠΡεΠει να 
ΛαΜΒανονΤαι

ΣυνιΣΤΩΜενα 
ΠΡοΪονΤα

Πλύσιμο του αμαξώ-
ματος:  
Αφαιρέστε τις βρομιές, 
τη σκόνη, τη λάσπη, 
τα περιττώματα των 
πουλιών, τις ρητίνες των 
δέντρων, τις ακαθαρσίες 
των εντόμων, τη γύρη, 
την πίσσα.

Συχνά
Με την πρώτη 
ευκαιρία 
αφαιρέστε τα 
περιττώματα 
των πουλιών, 
τις ρητίνες, τις 
ακαθαρσίες 
των εντόμων, 
τη γύρη, την 
πίσσα, αφού 
όλα αυτά 
περιέχουν 
χημικές ουσίες 
επιθετικές για το 
χρώμα.

Πλύσιμο με 
το χέρι 

Ή

Πλύσιμο με 
υψηλή πίεση

Ή

Πλύσιμο σε 
αυτόματο 
πλυντήριο με  
περιστρεφόμενες  
βούρτσες

Πλύσιμο με το χέρι:  
Αφαιρέστε τη σκόνη που μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές, ξεπλένοντας με 
άφθονο νερό το αυτοκίνητο πριν το τρίψετε.
Μετά το πλύσιμο και το ξέβγαλμα, σκουπίζετε το αυτοκίνητο με πετσί ώστε να 
αποφεύγονται τα ίχνη αλάτων.
Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με συρματάκι.

Καθαρά σφουγγάρια 
Απαλό σαπούνισμα
Πετσιά Υφάσματα από 
μικροϊνες 

Πλύσιμο με υψηλή πίεση:
Τηρήστε τις οδηγίες για την απόσταση (30 εκατ.) ψεκασμού, ιδιαίτερα στα χτυπήματα 
από τα χαλίκια, τα αυτοκόλλητα και τους αισθητήρες ανίχνευσης εμποδίου
Πλύσιμο σε αυτόματο πλυντήριο με περιστρεφόμενες βούρτσες:
Προσέχετε τα αυτόματα πλυντήρια με κακοσυντηρημένες βούρτσες οι οποίες μπορεί να 
προκαλέσουν λεπτές γρατσουνιές, που είναι ιδιαίτερα ορατές στα σκούρα χρώματα.

Μην τρίβετε το αμάξωμα χωρίς νερό
Μην πλένετε το αυτοκίνητο όταν κάνει πολύ ζέστη ή πολύ κρύο
Πλένετε πιο συχνά το αυτοκίνητο το χειμώνα, σε παραθαλάσσιες ή βιομηχανικές περιοχές (κλπ)  
ώστε να φεύγουν οι ιωδιούχες αποθέσεις, η λάσπη, η αιθάλη και τα αιωρούμενα άλατα που είναι  
πολύ διαβρωτικά. Καθαρίζετε το κάτω μέρος του αμαξώματος και τους θόλους των τροχών

Για ορισμένους λεκέδες (πίσσα κλπ) μπορεί να απαιτείται μια πρόσθετη διαδικασία.
Μην ξύνετε απευθείας την πίσσα που έχει στεγνώσει, τα περιττώματα των 
πουλιών, τα σταγονίδια ρητίνης κλπ. 
Μουσκεύετε με άφθονο νερό τους διάφορους λεκέδες πριν τους αφαιρέσετε.
Απαγορεύεται η  χρήση διαλύτη ή βενζίνης.

Προϊόντα για τον καθαρισμό 
της πίσσας Προϊόν για τον 
καθαρισμό των εντόμων. 
Καθαρό πανί. Καθαρό νερό

καθαρισμός επιφανειών με όψη χρωμίου :
Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή χημικούς διαλύτες.

Σαπουνάδα με  
ουδέτερο PH,
σκούπισμα με  
μαλακό και στεγνό πανί.
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Τι να κανΩ Για να 
ΦΡονΤιΖΩ Το 
αΜαΞΩΜα Του;

ΠοΤε ΠΩΣ ιΔιαιΤεΡεΣ ΠΡοΦυΛαΞειΣ Που ΠΡεΠει να 
ΛαΜΒανονΤαι

ΣυνιΣΤΩΜενα 
ΠΡοΪονΤα

Προστασία του 
χρώματος:
Περιορίζετε και 
προλαμβάνετε 
τη συσσώρευση 
βρομιάς

Τουλάχιστον  
2 φορές το χρόνο 
(πριν και μετά το 
χειμώνα)
Ή
χρησιμοποιώντας 
τακτικά 
προγράμματα 
πλυσίματος σε 
αυτόματα πλυντήρια 
με προσθήκη κεριού
Ή
Μετά από κάθε  
γυάλισμα

Στίλβωση με το 
χέρι 
Ή
σε αυτόματο 
πλυντήριο με 
προσθήκη 
κεριού

Πριν τη στίλβωση, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι τελείως 
καθαρό και στεγνό
Μη στιλβώνετε το αυτοκίνητο όταν είναι εκτεθειμένο στον ήλιο
Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος
Μην εφαρμόζετε το προϊόν στα πλαστικά ή τα λαστιχένια μέρη

Στιλβωτικό 
προϊόν που 
συνιστάται από 
το δίκτυο (χωρίς 
γυαλιστικό)
Βαμβάκι
Υφάσματα από 
μικροϊνες 

επιδιόρθωση 
των λεπτών 
γρατσουνιών

Μόνο αν 
εμφανιστούν 
λεπτές γρατσουνιές 

Γυάλισμα 
με το χέρι ή 
απευθυνθείτε 
στο δίκτυο 

Πριν το γυάλισμα, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι τελείως καθαρό και 
στεγνό.
Η χρήση γυαλιστικού προϊόντος που περιέχει μεγάλη ποσότητα 
γυαλιστικής ουσίας ή η μη σωστή χρήση ενός μηχανήματος γυαλίσματος 
μπορεί να αφήσει σημάδια ή/και να θαμπώσει  τη γυαλάδα του χρώματος.
Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του χρησιμοποιούμενου προϊόντος.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν στα πλαστικά ή τα λαστιχένια μέρη.
Μετά την εφαρμογή του προϊόντος, το αυτοκίνητο πρέπει να γυαλιστεί.

Γυαλιστικό 
προϊόν που 
συνιστάται από 
το δίκτυο
Βαμβάκι
Υφάσματα από 
μικροϊνες

επισκευή 
μικροφθορών του 
χρώματος:
Γρατσουνιές, 
ξεφτίσματα, χτυπήματα 
από χαλίκια

Το συντομότερο, 
αν φαίνεται η 
λαμαρίνα, ώστε 
να αποφευχθεί η 
διάβρωση

Μαρκαδόρος 
επιδιόρθωσης 
χρώματος.
Αν φαίνεται η λαμαρίνα, 
απευθυνθείτε στο 
δίκτυο.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος για την 
επιδιόρθωση των επιφανειακών χτυπημάτων.

Μαρκαδόρος 
επιδιόρθωσης 
χρώματος που 
διατίθεται από τα 
ειδικά καταστήματα 
της PEUGEOT

Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, βενζίνη, πετρέλαιο για να καθαρίσετε το αμάξωμα. 
Μετά το πλύσιμο, πατάτε σταδιακά το πεντάλ του φρένου για να απομακρυνθεί το νερό από τα υλικά τριβής των φρένων. 
Μην καθαρίζετε τα εξαρτήματα που βρίσκονται κάτω από το καπό μηχανής με εκτόξευση νερού υψηλής πίεσης.
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Συντήρηση του δέρματος
Τα δέρματα έχουν εξελιχθεί από την PEUGEOT με τα καλύτερα τεχνολογικά μέσα ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, βέλτιστη άνεση και καλή αντοχή 
στις εξωτερικές επιδράσεις.
Το δέρμα είναι φυσικό προϊόν και απαιτεί ορισμένες προφυλάξεις κατά τη χρήση και τη συντήρηση.
Έτσι, σε σας εναπόκειται η φροντίδα του δέρματος του χώρου επιβατών του αυτοκινήτου σας. Η κατάλληλη και τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη για τη μακροζωϊα 
του δέρματος. Πρέπει να το προστατεύετε και να το τρέφετε για να διατηρήσει την ελαστικότητά του και την αρχική του όψη.

Τι να κανΩ Για να 
ΦΡονΤιΖΩ Το ΔεΡΜα 
Του αυΤοκινήΤου 
Μου ;

ΠοΤε ΠΩΣ ιΔιαιΤεΡεΣ ΠΡοΦυΛαΞειΣ Που ΠΡεΠει να 
ΛαΜΒανονΤαι

ΣυνιΣΤΩΜενα 
ΠΡοΪονΤα

Καθάρισμα
Τακτικά και 
κάθε φορά που 
υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα 

Πλύσιμο με 
το χέρι

Πριν καθαρίσετε το δέρμα, πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα που 
μπορεί να χαράξουν το δέρμα στο καθάρισμα. 

Σφουγγάρι 
Σαπούνι με 
ουδέτερο  pH
Μαλακό πανί

Για να καθαρίσετε το δέρμα, βρέξτε ελαφρά ένα μαλακό πανί με σαπουνάδα 
και τρίψτε απαλά την επιφάνεια του δέρματος. Μην τρίβετε με μεγάλη δύναμη. 
Σκουπίζετε το δέρμα μετά το καθάρισμα με μαλακό πανί. 

Αν πρόκειται για λεκέ λίπους, μην καθαρίζετε ΠΟΤΕ το δέρμα που έχει λερωθεί 
με λίπος με κάποιο υγρό, αλλά θα πρέπει να εξαλείψετε πρώτα το λεκέ  
(με σφουγγάρι ή με κάποια οικολογική σκόνη καθαρισμού για παράδειγμα). 
Σε περίπτωση υγρού λεκέ, απορροφήστε τον γρήγορα με ένα πανί ή 
απορροφητικό χαρτί ώστε το υγρό να μην εισχωρήσει στο δέρμα. 

Κατόπιν καθαρίστε, αν χρειάζεται.

Ξεσκόνισμα 2 με 3 φορές το 
χρόνο

Πλύσιμο με 
το χέρι

Καθαρίστε το δέρμα με ένα πανί που έχετε βρέξει ελαφρά  με καθαρό νερό 
και έχετε στύψει καλά για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τους πόρους, χωρίς 
να τρίψετε δυνατά και αποφεύγοντας νερό που έχει άλατα.

Μαλακό πανί

Συντήρηση Μια φορά το 
χρόνο Με το χέρι Ξεσκονίστε και καθαρίστε το δέρμα πριν βάλετε το προϊόν 

καθαρισμού.
Προϊόν «ειδικό 
για δέρματα»

Μη χρησιμοποιήσετε διαλύτες, απορρυπαντικά, βενζίνη, καθαρό οινόπνευμα ή προϊόντα καθαρισμού για να καθαρίσετε το δέρμα.
Όταν το δέρμα συνδυάζεται με άλλα υλικά, προσέξτε να μην προκαλέσετε φθορές σε αυτά τα υλικά με τα προϊόντα καθαρισμού του 
δέρματος (ύφασμα, αλκαντάρα, κλπ). Σε περίπτωση πιο σοβαρών ζημιών (κάψιμο κλπ), απευθυνθείτε σε έναν Εξουσιοδοτημένο 
Επισκευαστή της PEUGEOT για να σας συμβουλεύσει.
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ή καινοτομία στην υπηρεσία των επιδόσεων
Οι ομάδες Έρευνας και Ανάπτυξης της TOTAL
παράγουν λιπαντικά για την PEUGEOT που ανταπο-
κρίνονται στις πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες των 
οχημάτων της PEUGEOT.Έτσι εξασφαλίζονται οι καλύτε-
ρες επιδόσεις και η μέγιστη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Μείωση των ρυπογόνων εκπομπών
Τα λιπαντικά της TOTAL έχουν εξελιχθεί για τη βελτιστο-
ποίηση της απόδοσης των κινητήρων και την προστα-
σία των συστημάτων επεξεργασίας των καυσαερίων.Η 
τήρηση των συμβουλών συντήρησης της PEUGEOT 
είναι κρίσιμης σημασίας για την εξασφάλιση της καλής 
λειτουργίας.

PEUGEOT & TOTAL
ΣυνεΤαιΡοι ΣΤιΣ εΠιΔοΣειΣ και 
ΣΤή ΜειΩΣή ΤήΣ καΤαναΛΩΣήΣ 
καυΣιΜου  
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Λιπαντικά : συστάσεις

Διαστήματα συντελεστή ιξώδους ανάλογα με το εύρος της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Τα λάδια κινητήρα TOTAL που συνιστώνται 
από την PEUGEOT έχουν χαρακτηριστικά 
ποιότητας ανώτερα εκείνων που ορίζονται 
από τα πρότυπα ACEA (Ένωση ευρωπαίων 
κατασκευαστών αυτοκινήτων), και έτσι ανταπο-
κρίνονται στις πιο πρόσφατες τεχνικές καινοτομίες 
του αυτοκινήτου σας και βελτιστοποιούν τη λειτουρ-
γία των κινητήρων PEUGEOT (απόδοση, εξοικονό-
μηση καυσίμου, εκπομπές καυσαερίων, διάρκεια 
ζωής και φθορά).

Για την αλλαγή λαδιών στο αυτοκίνητό 
σας, χρησιμοποιείτε μόνον λιπαντικά που 
συνιστά η PEUGEOT.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης μόνο, πρότυπο 
ACEA που πρέπει να τηρηθεί :
→ C2 κατά προτίμηση, ή C3

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε 
στο δίκτυο PEUGEOT.
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o o o o

o o

o o o o

o o

o

o

o o

Λιπαντικά: συστάσεις

επιτρέπεται.
                                                                                                                             
o                        

Η TOTAL είναι η μόνη μάρκα η οποία προτείνει μια πλήρη σειρά προϊόντων που είναι εγκεκριμένα από την PEUGEOT και προτεινόμενα για την 
εκτέλεση της συντήρησης των αυτοκινήτων PEUGEOT.
Το νέο λάδι TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 είναι το προϊόν που συνιστά η PEUGEOT για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, των εκπομπών 
CO2 και των εκπομπών ρύπων.

ΠεΡιΓΡαΦή ΛαΔιΩν
SAE

ήΜι-ΣυνΘεΤικο
10W-40

ΣυνΘεΤικο
5W-40

ΣυνΘεΤικο 
ανΤιΡΡυΠανΤικο 5W-30

ΣυνΘεΤικο 
ανΤιΡΡυΠανΤικο 0W-30

Πρότυπα
PSA PEUGEOT Citroën B71 2300 B71 2296 B71 2290 B71 2312

TOTAL ACTIVA
TOTAL QUARTZ
7000 10W-40

TOTAL ACTIVA
TOTAL QUARTZ
9000 5W-40

TOTAL ACTIVA
TOTAL QUARTZ
INEO ECS 5W-30

TOTAL QUARTZ
INEO FIRST 0W-30

B
εν

ζί
νη

ς 1.0 λ. και 1.2 λ. VTi

1,4 λ. και 1,6 λ. VTi -  
1,2 λ. και 1,6 λ. THP 

Άλλοι κινητήρες

N
τί

ζε
λ

HDi με Φ.Σ. : 1,4 λ. - 1,6 λ. - 1,8 λ. 
- 2,0 λ. - 2,2 λ. (204 ίππ.)

HDi FAP : 1.3 λ. - 2.2 λ.  
(εκτός  204 ίππων) - 3.0 λ.

Blue HDi

Άλλοι κινητήρες

Συνιστώμενα λάδια

κινητήρες
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ήμερολόγιο συντήρησης

Στις σελίδες που ακολουθούν πρέπει να τίθεται η 
εμπορική σφραγίδα επαγγελματία επισκευαστή 
αυτοκινήτων ο οποίος θα πραγματοποιήσει τη 
συντήρηση του PEUGEOT σας.

Ο επαγγελματίας επισκευαστής που θα 
επιλέξετε πρέπει να συμπληρώνει τα πλαίσια 
(ημερομηνία, χιλιόμετρα, επόμενη επίσκεψη 
κλπ) ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης του 
αυτοκινήτου σας.

Σας συνιστούμε να φυλάσσετε όλες τις αποδείξεις 
και τα έγγραφα που αφορούν τις εργασίες 
συντήρησης που έχουν πραγματοποιηθεί στο 
αυτοκίνητό σας.

Σε περίπτωση μεταπώλησης του αυτοκινήτου 
σας, πρέπει να δώσετε όλα τα εγχειρίδια του 
αυτοκινήτου στον νέο ιδιοκτήτη.

● Τα service είναι υποχρεωτικά  προκειμένου 
να πληρούνται οι όροι εγγύησης του 
κατασκευαστή.

ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   
ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   
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ήμερολόγιο συντήρησης

ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   
ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   

ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   
ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   
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ήμερολόγιο συντήρησης

ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   
ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   

ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   
ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   
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ήμερολόγιο συντήρησης

ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   
ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   

ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   
ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   
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ήμερολόγιο συντήρησης

ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   
ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   

ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   
ήμερομηνία:             /                /                 χλμ. :

Service

Σφραγίδα  
συνεργείου

Επόμενη επίσκεψη

στα                           χλμ. ή στις           /             /          

Κανονικές Συνθήκες Χρήσης  Ειδικές Συνθήκες   
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επισκέψεις εγγύησης προστασίας κατά της Διάτρησης

εΛεΓχοι Που ΠΡεΠει να 
ΠΡαΓΜαΤοΠοιήΘουν 1ος 2ος 3ος 4ος

επιβατικά αυτοκίνητα 4 χρόνια μετά την 
παράδοση

6 χρόνια μετά την  
παράδοση

8 χρόνια μετά την 
παράδοση

10 χρόνια μετά την 
παράδοση

Φορτηγά αυτοκίνητα Μετά από 2 χρόνια Μετά από 4 χρόνια – –

Η προσκόμιση των αποδεικτικών του ελέγχου, σωστά συμπληρωμένων από τον επισκευαστή που τον πραγματοποίησε, θα απαιτηθεί για την χρήση του 
δικαιώματος της Εγγύησης προστασίας κατά της Διάτρησης

ΣΦΡαΓιΔα 
εΠιΣκευαΣΤή

ΣΦΡαΓιΔα 
εΠιΣκευαΣΤή

ΣΦΡαΓιΔα 
εΠιΣκευαΣΤή

ΣΦΡαΓιΔα 
εΠιΣκευαΣΤή

ΣΦΡαΓιΔα 
εΠιΣκευαΣΤή

ΣΦΡαΓιΔα 
εΠιΣκευαΣΤή

1ος εΛεΓχοΣ Ημερομηνία : .............. Διανυθέντα χιλιόμετρα : ..................

Πρόβλεψη εργασιών σε εγγύηση κατά της διάτρησης:      O ναι      O όχι

εΠιΣκευεΣ Που ΠΡοΤαΘήκαν ΣΤον  εΠιΣκευεΣ Που ΠΡαΓΜαΤοΠοιήΘήκαν :
ΠεΛαΤή :

αριθ. φακέλου του ελέγχου : .............. Διαπίστωση αριθ. :.........  ήμερομηνία :.................

Διαπίστωση :

O ........................................
O ........................................
O ........................................
O ........................................
O ........................................  Διαπίστωση αριθ. :.........  ήμερομηνία :.................

 εΠοΜενή ΠεΡιοΔική ΣυνΤήΡήΣή : 
 πριν από τις..........................

2ος εΛεΓχοΣ Ημερομηνία : .............. Διανυθέντα χιλιόμετρα : ..................

Πρόβλεψη εργασιών σε εγγύηση κατά της διάτρησης:      O ναι      O όχι

εΠιΣκευεΣ Που ΠΡοΤαΘήκαν ΣΤον  εΠιΣκευεΣ Που ΠΡαΓΜαΤοΠοιήΘήκαν :
ΠεΛαΤή :

αριθ. φακέλου του ελέγχου : .............. Διαπίστωση αριθ. :.........  ήμερομηνία :.................

Διαπίστωση :

O ........................................
O ........................................
O ........................................
O ........................................
O ........................................  Διαπίστωση αριθ. :.........  ήμερομηνία :.................

 εΠοΜενή ΠεΡιοΔική ΣυνΤήΡήΣή : 
 πριν από τις..........................
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επισκέψεις εγγύησης προστασίας κατά της Διάτρησης

Πλύσιμο εφόσον χρειάζεται (αμάξωμα, σασί, θόλοι τροχών) 
και έλεγχος κατά της διάτρησης  (πάγια τιμολόγηση με τις 
κατά τόπους τιμές).

ΣΦΡαΓιΔα 
εΠιΣκευαΣΤή

ΣΦΡαΓιΔα 
εΠιΣκευαΣΤή

ΣΦΡαΓιΔα 
εΠιΣκευαΣΤή

ΣΦΡαΓιΔα 
εΠιΣκευαΣΤή

ΣΦΡαΓιΔα 
εΠιΣκευαΣΤή

ΣΦΡαΓιΔα 
εΠιΣκευαΣΤή

3ος εΛεΓχοΣ Ημερομηνία : .............. Διανυθέντα χιλιόμετρα : ..................

Πρόβλεψη εργασιών σε εγγύηση κατά της διάτρησης:      O ναι      O όχι

εΠιΣκευεΣ Που ΠΡοΤαΘήκαν ΣΤον εΠιΣκευεΣ Που ΠΡαΓΜαΤοΠοιήΘήκαν :
ΠεΛαΤή :

αριθ. φακέλου του ελέγχου : .............. Διαπίστωση αριθ. :.........  ήμερομηνία :.................

Διαπίστωση :

O ........................................
O ........................................
O ........................................
O ........................................
O ........................................  Διαπίστωση αριθ. :.........  ήμερομηνία :.................

 εΠοΜενή ΠεΡιοΔική ΣυνΤήΡήΣή : 
 πριν από τις..........................

4ος εΛεΓχοΣ Ημερομηνία : .............. Διανυθέντα χιλιόμετρα : ..................

Πρόβλεψη εργασιών σε εγγύηση κατά της διάτρησης:      O ναι      O όχι

εΠιΣκευεΣ Που ΠΡοΤαΘήκαν ΣΤον  εΠιΣκευεΣ Που ΠΡαΓΜαΤοΠοιήΘήκαν :
ΠεΛαΤή :

αριθ. φακέλου του ελέγχου : .............. Διαπίστωση αριθ. :.........  ήμερομηνία :.................

Διαπίστωση :

O ........................................
O ........................................
O ........................................
O ........................................
O ........................................  Διαπίστωση αριθ. :.........  ήμερομηνία :.................

 εΠοΜενή ΠεΡιοΔική ΣυνΤήΡήΣή : 
 πριν από τις..........................
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ΣήΜειΩΣειΣ
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Σφραγίδα επισκευαστή 

ανΤικαΤαΣΤαΣή χιΛιοΜεΤΡήΤή και
αΛΛαΓή ΔιευΘυνΣήΣ 'ή ιΔιοκΤήΤή

Οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να συμπληρωθούν σε περίπτω-
ση αντικατάστασης του χιλιομετρητή (ολικού) :

Ημερομηνία αντικατάστασης :  ............./......................../............ .....

Χιλιόμετρα του παλαιού χιλιομετρητή : 

Χιλιόμετρα του νέου χιλιομετρητή : 

Όνομα, διεύθυνση, υπογραφή και σφραγίδα του επισκευαστή που 
πραγματοποίησε την επέμβαση :

Αν αλλάξετε διεύθυνση, ή μεταπωλήσετε το αυτοκίνητό σας,
επιστρέψτε αυτό το απόκομμα σωστά συμπληρωμένο σε ένα μέλος του 
δικτύου PEUGEOT

V.I.N. (Αρ. πλαισίου)

  ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

V.I.N. (Αρ. πλαισίου)

  ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ      ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

V.I.N. (Αρ. πλαισίου)

  ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ      ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

      ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
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Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή ή μετάφραση χωρίς έγγραφη άδεια της 
Automobiles PEUGEOT.

03-14 Grec
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www.peugeot.com GR 14CPE0130A

Αν το αυτοκίνητό σας την διαθέτει, χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση την υπηρεσία κλήσης για εντοπισμένη οδική βοήθεια \Peugeot Connect Assistance 
πιέζοντας το μπουτόν 

 
Προετοιμαστείτε να αναφέρετε στον υπεύθυνο οδικής βοήθειας τις παρακάτω πληροφορίες:
- ακριβή τόπο ακινητοποίησης του αυτοκινήτου σας: κοινότητα, οδό και αριθμό, αυτοκινητόδρομο και χιλιομετρικό δείκτη, οπτικό σημάδι κλπ.
-  στοιχεία αναγνώρισης του αυτοκινήτου σας: αριθμό VIN ή αριθμό πλαισίου που να αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή στο κάτω 

μέρος του παρμπρίζ, αριθ. κυκλοφορίας 
- τον αριθμό του τηλεφώνου σας (κινητό) ώστε η οδική βοήθεια να μπορέσει να έρθει να σας βρει
- τον αριθμό επιβατών του αυτοκινήτου
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