
 

 

 

CONTRATOS PEUGEOT SERVICE 

 

Comprei um carro e quero fazer uma extensão de garantia ou um contrato de manutenção. 

Ainda não fez uma extensão de garantia ou um contrato de manutenção? 

Não é tarde demais! 

• Está interessado numa extensão de garantia? 

Pode fazer uma extensão de garantia até ao 23º mês após a data de início de garantia da sua Viatura nova. 

• Opta por um serviço com manutenção? 

Pode subscrever um contrato de manutenção até ao 12º mês após a data de início de garantia e antes da primeira 
manutenção da sua viatura, em qualquer ponto de venda. Aquando da subscrição, a viatura não deverá ter uma 
quilometragem superior a 25.000 KM. 

 

Gostaria de prolongar o meu contrato de extensão de garantia ou contrato de manutenção. 

É possível!  

Antes do Contrato terminar, tem a possibilidade de subscrever uma alteração ao contrato para aumentar a sua 
duração e/ou a sua quilometragem. Esta alteração ao contrato deverá ser solicitada ao Vendedor ou a um 
Reparador Autorizado até 1 mês ou 5.000 km antes do término do mesmo e até ao limite de 48 meses após a 
data de início de garantia da viatura em questão. Esta operação poderá ser renovada várias vezes seguidas, 
dentro dos limites de duração e de quilometragem disponíveis na tarifa em vigor à data da subscrição inicial. Os 
serviços prestados permanecem idênticos aos do Contrato inicialmente subscrito.  

 

O que acontece se eu exceder a duração ou a quilometragem que contrateI? 

Está previsto que o seu contrato de extensão de garantia ou contrato de manutenção termine assim que atingir 
o prazo contratado ou a quilometragem. No entanto, tem a opção de estender a duração e/ou quilometragem 
antes do término do seu contrato.  

 

E se eu vender meu carro? 

Existem dois cenários: 

• Subscreveu um contrato de extensão de garantia ou de manutenção, que pagou em dinheiro? 

Pode transferi-lo para o novo comprador. 

• Optou por financiar o seu contrato? 

Este termina na data da venda. Como o contrato de financiamento é intransferível, os próximos prazos 
permanecem em dívida. 

 

Com quem devo entrar em contato com dúvidas sobre meu contrato de serviço? 

O seu ponto de venda é o seu interlocutor privilegiado para a sua extensão de garantia ou contrato de 
manutenção. 

 

Nota: Não dispensa a consulta das Condições Gerais dos Contratos de Serviço Peugeot. 


