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Készüljön fel
a nyaralásra
a Citroënnel!
Nyári szerviz- és tartozékajánlatok
5 évnél idősebb gépjárművek számára
2013. június 3-tól augusztus 31-ig

Tartalékoljon a nyaralásra

Akciós klímatisztítás

Utazás előtt mindig vizsgáltassa át autóját! A hivatalos Citroën
márkaszervizek szakértelmében nem fog csalódni, és most nyaralását
is támogatjuk!

A klímarendszer a hűtési üzem közben a folyamatos páralecsapó
dás miatt nedves, ami kedvez a betegségeket okozó baktériumok,
vírusok és gombák elszaporodásának. Ezek a kórokozók esetekben
légúti megbetegedéseket okozhatnak, általánosságban pedig kelle
metlen szagot áraszthatnak, ezért célszerű a klíma tisztántartása.

A számlán szereplő eredeti gyári
CitroËn alkatrészek bruttó összegének*
a függvényében

Vásároljon eredeti gyári CitroËn
pollenszűrőt,* és a klímatisztítást

akár

17 500 Ft

díjmentesen
elvégezzük!
pollenszűrő

kedvezményt adunk.

*A számlán szereplő eredeti gyári alkatrészek bruttó összegébe nem tartoz
nak bele a tartozékok, a gumiabroncsok, a motorolaj, valamint bármely bizto
sítótársaság által fizetett karosszériajavítások során felhasznált alkatrészek.

Számlán szereplő eredeti
gyári alkatrészek összege
(bruttó Ft)

Kedvezmény mértéke
(bruttó Ft)

Minimum 30 000 Ft

7 500 Ft

Minimum 50 000 Ft

12 500 Ft

Minimum 70 000 Ft

17 500 Ft

Hogyan ismerhető fel, ha a klíma nem működik megfelelően?
> Lassabb a páramentesítés,
> lassabb a hideg levegő kialakulása vagy nem egyenletes a befúvása,
> zajos a klímarendszer,
> nem egyenletes a hideg levegő eloszlása.
A klímarendszer további karbantartási ajánlatait keresse a hivatalos
Citroën márkaszervizekben!
*A pollenszűrő ára és a pollenszűrő cseréjének a munkadíja az ügyfelet terheli.

Fedezze fel a Citroën
5+ fixdíjcsomagokat!

Időszakos karbantartás
mellé ajándék

Az 5+ fixdíjcsomagokat kifejezetten az 5 évnél idősebb gépjármű
vek számára alakítottuk ki. 5+ palettánkat új ajánlattal bővítettük,
mostantól az olajcserét is megtalálja fixdíjcsomagjaink között.

A időszakos karbantartást érdemes most is hivatalos Citroën
márkaszervizben végeztetnie, hiszen a szakértelem mellett
ingyenes szolgáltatással várjuk.

Új ajánlatunk: olajcsere olajszűrővel

13 900 Ft-ért*
fékbetétcsere

16 100 Ft-tól**
FÉKTÁRCSAÉS FÉKBETÉTcsere

39 200 Ft-tól**
LENGÉSCSILLAPÍTÓ-csere

51 200 Ft-tól**

VEZÉRMŰSZÍJ SZETT cserÉJE

47 200 Ft-tól**

*A fenti ajánlat tartalmazza a gépjármű motorizációjának megfeleleőn a kezelési útmutatóban
feltüntetett mennyiségű és a márka által előrt minőségű olajat, az eredeti alkatrészpalettát
kiegészítő alkatrészpalettából származó olajszűrőt, a munkadíjat, valamint az áfát.
A feltüntetett ár a részecskeszűrő nélkül szerelt, 5 liternél kisebb olajfeltöltési mennyiséggel
rendelkező gépjárművekre vonatkozik. A részecskeszűrővel szerelt, valamint az 5 liternél
nagyobb olajfeltöltési mennyiséggel rendelkező gépjárművek esetében az ár 19 900 Ft.
**Az 5+ fixdíjcsomagok árai tartalmazzák az eredeti gyári alkatrészeket kiegészítő alkatrész
palettából származó alkatrészeket, − melyeket a Citroën jóváhagyott, és amelyekre ugyan
olyan garancia vonatkozik, mint az eredeti gyári alkatrészekre − valamint a munkadíjat és
az áfát. A lengéscsillapító-cserére, fékbetétcserére és féktárcsacserére vonatkozó árak párban
értendők, tartalmazzák mindkét oldali alkatrészek árát. Az árak eltérhetnek a feltüntetett áraktól
a gépjármű típusának, évjáratának, motorizációjának és felszereltségének függvényében. Vál
tozhatnak továbbá annak függvényében, hogy az Ön Citroën márkaszervize melyik munka
díjzónába tartozik. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a jogszabályi előírásoknak megfelelően
kötelezően elvégzendő egyéb beavatkozások (fékhatásmérés, lengéscsillapító-mérés stb.) mun
kadíját. Az ajánlat csak az 5+ Fixdíjcsomagok szolgáltatást nyújtó Citroën márkaszervizekben
vehető igénybe, melyek listáját megtalálja a www.citroen.hu/szolgaltatasok oldalon.

Hozza el autóját az akció időtartama
alatt, és gondtalanná tesszük külföldi
utazását is ajándék

6 hónap
nemzetközi Assistance szolgáltatással!*
Az Assistance szolgáltatás az autó meghibásodása esetén
nyújt azonnali segítséget a helyszínen vagy a legközelebbi
Citroën márkaszervizben. A speciálisan felszerelt, javításra és
vontatásra is alkalmas Assistance gépjárművek a hét minden
napján, a nap 24 órájában rendelkezésre állnak.

Citroën Assistance
06-80-200-880
+36-1-348-4888
Ingyenesen hívható belföldi szám

Külföldről hívható szám

*Az ajándék Assistance szolgáltatás helyszíni javítás esetén csak a helyszíni segítségnyújtás
díját, beszállítás esetén pedig csak a szállítási díjat tartalmazza. Minden egyéb költség
(javításhoz szükséges alkatrész ára, javítás munkadíja, cseregépjármű stb.) az ügyfelet ter
heli. A beszállítást a legközelebbi Citroën márkaszervizbe vállaljuk, maximum 50 km-ig.
Amennyiben 50 km-en belül nem található Citroën márkaszerviz, az ügyfél eldöntheti,
hogy vállalja a 50 km-en felüli szállítás költségét, vagy pedig egy 50 km-en belüli általa
választott helyszínre kéri a szállítást. Az ingyenes szolgáltatás kizárólag a gépjármű me
chanikus vagy elektromos meghibásodása esetén vehető igénybe. A garanciális vagy kiter
jesztett garanciával rendelkező autókra az ajándék Assistance szolgáltatás nem jár, kivéve,
ha a szervizlátogatástól számitott 6 hónapon belül a garancia vagy a kiterjesztett garancia
lejár, ebben az esetben a fennmaradó időszakra vonatkozik az ajánlat.

Technature termékek

Szezonális ajánlat

A Technature termékcsalád valamennyi tagja legalább 80%-ban
természetes összetevőkből áll és 99%-ban biológiailag lebomlik,
így környezetbarát megoldást kínálnak gépjárműve ápolásához.

Technature
nyári szélvédőmosó
folyadék

1 499 Ft

A megfelelő kilátás érdekében ellenőrizze az ablaktörlő-lapátokat!
Az elöregedett ablaktörlők foltot hagynak, így zavarják a kilátást,
rosszabb esetben akár meg is karcolhatják a szélvédőt.
A biztonság érdekében a Citroën azt tanácsolja, évente cseréltesse
le az ablaktörlő-lapátokat.

Gyümölcs illatú ablakmosó folyadék
4 l-es kiszerelésben.

Technature
felnitisztító

1 499 Ft
500 ml-es kiszerelés

Ablaktörlő-lapátok

30 %

Technature
rovareltávolító

1 499 Ft
500 ml-es kiszerelés

R

A feltüntetett árak tartalmazzák az áfát. A képek illusztrációk.

kedvezménnyel

www.citroen.hu

A brosúrában feltüntetett ajánlatok csak az akcióban részt vevő hivatalos Citroën márka
szervizekben vehetők igénybe, melyek listája megtalálható a www.citroen.hu/szolgaltatasok
oldalon. A jelen kiadványban szereplő ajánlatok más kedvezménnyel nem összevonhatók.
A kiadványban szereplő árak tartalmazzák az áfát. A képek illusztrációk.

créative technologie

