PEUGEOT AUTO PALĪDZĪBA RAŽOTĀJA PAPILDU GARANTIJAS PERIODĀ

PEUGEOT Auto palīdzība attiecas tikai uz Latvijas Peugeot oficiālā
importētāja ievestajiem PEUGEOT automobiļiem, kuri pirmo reizi Ceļu
satiksmes drošības direkcijā ir reģistrēti pēc 01.01.2013. un kuriem ir
ražotāja papildu garantija.
PEUGEOT Auto palīdzība nodrošina jūsu automobiļa bojājuma novēršanu vai
vilcēja pakalpojumu Eiropas Savienības valstīs (1) visu diennakti un visas
nedēļas dienas.
PEUGEOT Auto palīdzības pakalpojums:
1. bezmaksas palīdzība uz ceļa tādu tehnisku bojājumu novēršanai, uz
kuriem attiecas garantija;
2. bezmaksas palīdzība uz ceļa šādu transportlīdzekļa vadītāja paša
izraisītu
bojājumu
novēršanai:
izlādējies
akumulators
–
iedarbināšanas palīdzība; problēma ar riepu – riteņa nomaiņa, riepas
piepumpēšana, ja iespējams, riepas remonts; durvju atvēršana;
signalizācijas problēma; beigusies degviela vai nepareiza degviela
(pielietā degviela nav bez maksas);
3. bezmaksas vilcēja pakalpojums 1. un 2. punktā minēto bojājumu
gadījumā uz tuvāko Peugeot autorizēto remontdarbnīcu, ja bojājumu
neizdodas novērst uz vietas.
Sazināšanās ar PEUGEOT Auto palīdzību
Ar
PEUGEOT
Auto
palīdzību
varat
sazināties,
izmantojot
PEUGEOT ASSISTANCE tālruņa numuru, kuru atradīsit uz Apkopes un
garantijas grāmatiņas aizmugures vāka vai uzlīmes, kas atrodas uz jauna
transportlīdzekļa vadītāja durvju stikla.
Esiet gatavs sniegt šādu informāciju auto palīdzības sniedzējiem:
- precīza bojājuma rašanās vieta: reģions, ielas nosaukums un mājas
numurs, šoseja un kilometrs, kāda pazīme u. tml.;
- sava transportlīdzekļa dati: VIN vai virsbūves numurs, kas norādīts
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā vai vējstikla apakšējā malā,
reģistrācijas numurs;
- savs tālruņa numurs (mobilais), lai palīdzības sniedzējs varētu ar jums
sazināties;
- transportlīdzeklī esošo pasažieru skaits.
(1) Eiropas Savienībā ietilpst šādas valstis: Vācija, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Kipra,
Horvātija, Dānija, Spānija, Igaunija (kontinentālā daļa, Hīumā un Sāmsala), Somija, Francija,
Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija,
Portugāle, Čehija Republika, Rumānija, Lielbritānija, Slovākija, Slovēnija, Zviedrija un šādas
valstis vai teritorijas: Andora, Bosnija-Hercegovina, Gibraltārs, Islande, Kosova,
Lihtenšteina, Maķedonija, Monako, Melnkalne, Norvēģija, Sanmarīno, Serbija, Šveice,
Vatikāns.
Peugeot auto palīdzība ražotāja papildu garantijas periodā uz zemāk esošās pogas

