
DE BATTERIJ

ALLES WAT U MOET 
WETEN OVER

HOU DE EMOTIE IN TOPVORM 



ALLES  
BEGINT  

BIJ DE BATTERIJ
De batterij verzekert het starten  

en de werking van de elektrische  
en elektronische organen van uw wagen 

(koplampen, ruitenwissers, klok,  
ontdooiing, autoradio, enz.):



•  Bij het starten moet uw batterij van 12 volt een vonk van 
15 000 volt (benzinemotor) produceren!

•  Ze slaat elektriciteit op wanneer de motor draait en 
geeft ze weer af wanneer dat nodig is.

•  De batterij is een van de onderdelen van het stroomnet 
van uw wagen (batterij, startmotor, dynamo). 

De toenemende elektronische complexiteit van 
voertuigen maakt interventies alsmaar ingewikkelder.

REFLEXEN VOOR 
EEN LANGE LEVENSDUUR

De batterij is onderhevig aan een natuurlijke slijtage 
door het weer en de gebruiksomstandigheden. Sterke 
ontladingen, defecten in het elektrische systeem en 
extreme temperaturen kunnen echter tot vroegtijdige 
slijtage leiden.

1. LEGE BATTERIJ
De werking van elektrische stroomverbruikers terwijl 
de motor uitgeschakeld is (koplampen, autoradio, 
airconditioning, enz.) kan tot een sterke ontlading leiden.

DE UITRUSTINGSREFLEX
Kies voor de originele wisselstukken van PEUGEOT, die 
uw wagen een optimale kwaliteit verzekeren.

WAT PEUGEOT U AANRAADT
Voorkom dat de stroomverbruikers onnodig werken 
wanneer de motor niet draait.



TE ONTHOUDEN
Kleine ritten vergen meer energie (er is 10 kilometer 
nodig om de energie geleverd bij het starten te 
recupereren) en geven de dynamo geen kans om de 
batterij volledig op te laden.

2. DEFECTE DYNAMO
Wanneer de dynamo onvoldoende energie produceert, 
wordt de batterij niet correct opgeladen. 
Een dynamo die te veel energie levert, overlaadt de 
batterij, waardoor ze vroegtijdig verslijt.
Tot slot kunnen slechte aansluitingen tot stroomlekken 
leiden, waardoor de batterij nog sneller wordt ontladen.

3. EXTREME TEMPERATUREN
Extreme temperaturen beschadigen de actieve materie 
en beperken zo de geleidingskracht van het elektrolyt 
(mengeling van water en zuur). De batterij wordt 
verzwakt en verliest haar kracht.

WAT PEUGEOT U AANRAADT
Bij normaal gebruik en wanneer u de 
onderhoudsvoorschriften naleeft, kan uw batterij  
vier tot vijf jaar meegaan.
Zorg ervoor dat het oppervlak steeds schoon en droog is.

AANBEVELINGEN   
VOOR ONDERHOUD VAN PEUGEOT 

Om storingen te vermijden, dient u de volledige toestand 
van het stroomcircuit regelmatig te laten controleren 
door uw PEUGEOT-specialist.

AANBEVELINGEN   
VOOR ONDERHOUD VAN PEUGEOT 

Laat uw batterij regelmatig testen bij uw PEUGEOT-
specialist, zeker bij het begin van de winter. U kunt ze dan 
tijdig laten vervangen zodat u niet voor onaangename 
verrassingen komt te staan.



BETROUWBAARHEID EN 
VEILIGHEID 
DE BATTERIJEN VAN PEUGEOT 

De batterijen van PEUGEOT bieden een 
optimaal kwaliteitsniveau en voldoen aan 
strenge eisen.

Ze zijn perfect aangepast aan uw PEUGEOT 
en combineren betrouwbaarheid met 
duurzaamheid. De batterijen van Peugeot 
genieten twee jaar garantie (behalve bij 
onjuist gebruik).

PEUGEOT EN 
HET MILIEU 

Wanneer het zuur van een batterij in het 
milieu terechtkomt, vervuilt dit 10 m3 aan 
grond gedurende 20 jaar. Elke onderneming 
die batterijen verhandelt, is wettelijk verplicht 
om de gebruikte batterijen in te zamelen.

Uw concessiehouder of Erkende PEUGEOT-
hersteller engageert zich om uw oude batterij 
over te nemen.

Als verantwoordelijke constructeur zet 
PEUGEOT zich actief in voor de verwerking 
van vervuilende producten*. 
Van de ontwikkeling van voertuigen tot 
de verwerking van gebruikte onderdelen 
engageert PEUGEOT zich samen met zijn 
netwerk om een zorgzame houding aan te 
nemen in elke fase van de levenscyclus van 
een voertuig*.

*Meer informatie vindt u op de website  
www.groupe-psa.com



ONLINE AFSPRAAK & BESTEK OP 
SERVICES.PEUGEOT.BE

De foto’s houden geen contractuele verbintenis in - 04/2017

BEVEELT AAN
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DE SCHOKDEMPERS

DE RUITENWISSERS

DE BATTERIJ

DE AIRCONDITIONING 

EN DE INTERIEURFILTER 

DE UITLAAT

EN DE ROETFILTER 

DE VERLICHTING

HET REMSYSTEEM

HET GAMMA ORIGINELE 
ONDERDELEN VAN PEUGEOT 

DE DISTRIBUTIEKIT

DE SMEERMIDDELEN

DE VOORRUIT

DE STANDAARD WISSELSTUKKEN

DE BANDEN

DE WINTERBANDEN

HET ONDERHOUD


