Tenk så deilig!
Et helt problemfritt bilhold

PEUGEOT SERVICEAVTALER

PEUGEOT SERVICEAVTALER
Økonomisk forutsigbarhet, trygghet og kvalitet er noen av stikkordene som kjennetegner Peugeot
Serviceavtaler. Mot et fast beløp hver måned* dekker Peugeot Serviceavtaler alle dine kostnader for
vedlikeholdet på din bil i den avtalte periode (år/km).
Du har krav på kvalitetsarbeid og din Peugeot vedlikeholdes derfor alltid i henhold til Peugeot sine
gjeldende forskrifter og anbefalinger, av spesialutdannede, autoriserte Peugeot mekanikere som
benytter spesialverktøy og originale Peugeot deler. Dette sikrer et optimalt vedlikehold av din bil.
Peugeot har to ulike avtalenivåer for deg som kunde å velge mellom, for at du skal kunne velge den
avtalen som på beste måte passer deg og dine behov. Peugeot service og reparasjonsavtale Gold
eller Peugeot serviceavtale White.
LANDSDEKKENDE NETTVERK AV AUTORISERTE PEUGEOT VERKSTEDER
Peugeot Serviceavtale er en landsdekkende avtale som gir deg friheten til å benytte ethvert autorisert
Peugeot verksted uansett hvor du måtte befinne deg i Norge. Skulle det mot formodning skje noe i
utlandet dekker selvfølgelig Service og reparasjonsavtalen dette når du kommer hjem. Det eneste
kravet er at reparasjonen utføres av et autorisert Peugeot verksted.
SERVICEINTERVALLER
For å sikre optimal livslengde på din Peugeot er det viktig at du følger Peugeot sine anbefalte
intervaller i henhold til serviceheftet i din bil. Minimum en gang per år avhengig av kjørelengde.
OPPSIGELSE AV SERVICEAVTALE
Du kan når som helst si opp din serviceavtale. Oppsigelsestiden er en måned og gjøres hos en
autorisert Peugeot forhandler. Ved oppsigelse av kontrakten blir denne avregnet mot kjørte km/år.
Peugeot serviceavtale kan tegnes på biler som er inntil 12 mnd. gamle. Kontrakten er gyldig fra
første registreringsdato. Du velger selv hvor lang terminlengde du ønsker. Faktura pr. mnd. pr. kvartal,
halvår osv. Din lokale forhandler kan gi deg mer informasjon.

PEUGEOT SERVICE- OG REPARASJONSAVTALE GOLD
Avtalen omfatter:
• Service og mekanisk vedlikehold av bilen i henhold til enhver tid gjeldende retningslinjer fra
Peugeot Norge.
• Nødvendige reparasjoner for å opprettholde bilens primære og trafikksikkerhetsmessige drift,
herunder utgifter til arbeid og reservedeler utført av et autrisert Peugeot verksted.
• Utskifting av registerreim i henhold til anbefalt service intervall
• Vedlikehold av Aircondition / klimaanlegg
• Utskifting av pusserblader ved service
• Utskifting av pærer ved service
• Etterfylling av oljer og frostvæske (en gang) mellom servicene
• Leiebil ved verkstedbesøk (tilvalg mot pristillegg)
• Dekk (tilvalg mot pristillegg)*
• Dekkhotell (tilvalg mot pristillegg)**
Kontrakten omfatter ikke:
• Skader av noen art herunder også glass-skade samt skader på lamper
• Drivstoff eller evt feilfylling av dette
• Tauing / berging (dekkes av Peugeot Assistanse i garantiperioden)
• Spylervæske ut over 4 liter pr. service

PEUGEOT SERVICEAVTALE WHITE
Kontrakten omfatter:
• Standard service i henhold til bilens service intervall avhengig av kjørelengde,
alder eller Peugeot Norge sine retningslinjer
• Utskifting av register reim i henhold til anbefalt service intervall
• Utskifting av pusserblader ved service (tilvalg mot pristillegg)
• Utskifting av pærer ved service
• Leiebil ved verkstedbesøk (tilvalg mot pristillegg)
• Dekk (tilvalg mot pristillegg) *
• Dekkhotell (tilvalg mot pristillegg) **
Kontrakten omfatter ikke:
• Skader av noen art herunder også glass-skade samt skader på lamper
• Drivstoff eller evt feilfylling av dette
• Tauing / berging (dekkes av Peugeot Assistanse i garantiperioden)
• Spylervæske ut over 4 liter pr. service
* Særskilte regler gjelder for dekk. Spør din lokale Peugeot forhandler.
** Dekkhotell leveres kun av enkelte forhandlere. Spør din lokale Peugeot forhandler.

BEHOV I FORHOLD TIL PEUGEOT SERVICE KONTRAKT
Kontrakt type:
Årlig kjørelengde:
Kontrakt lengde:
Termin lengde:

TILLEGG
Leiebil:

Ja

Nei

Dekk:

Ja

Nei

Dekkhotell:

Ja

Nei

4x4

Ja

(gjelder kun Dangel 4x4)

Peugeot Norge tar ikke ansvar for trykkfeil, og forbeholder seg retten til å endre innholdet uten forvarsel.

