akcia na servis
a príslušenstvo
pre citroËn c5
Akciová ponuka platí od 20. júla do 9. septembra 2011

PONUKA
SERVISNÝCH
KONTRAKTOV
citroËn
Predĺžte si teraz zmluvnú záruku
uzatvorením zmluvy

Citroën EssentialDrive
na 36 mesiacov / 50 000 kilometrov za

345¤
bonus
1 liter oleja
total ineo 5W30

v hodnote 20 ¤
+ sada troch vôd
citroËn do
ostrekovačov

v hodnote 7,50 ¤

Zmluva Citroën EssentialDrive : predstavuje najlepší spôsob,
ako sa m
 ôžete postarať o svoje vozidlo značky Citroën, pretože si
počas celého obdobia trvania svojej zmluvy zabezpečíte > Opravu
alebo výmenu všetkých dielov svojho vozidla pri mechanickej, elektrickej,
hydraulicktej alebo elektronickej poruche.* > Prácu potrebnú na opravu
alebo výmenu. > Možnosť využívať služby Citroën Assistance
24 hodín denne a 7 dní v týždni na telefónnom čísle 0800 15 24 24.

*	Okrem normálneho opotrebovania pravidelnej údržby a príslušenstva.
Akcia platí na predĺženie 24-mesačnej zmluvnej záruky, nie na predĺženie
EssentialDrive. Akcia nie je kumulovateľná s inými akciami.

Alebo si zabezpečte pravidelné prehliadky
svojho vozidla Citroën C5 uzatvorením zmluvy

Citroën IdealDrive
na 24 mesiacov / 60 000 kilometrov za

545¤
BONUS

VŠETKY

OPERÁCIE dvoch
ALEBO troch
PRAVIDELNÝCH
PREHLIADOK**
VRÁTANE VÝMENY
OLEJA, NÁPLNÍ
a FILTROV

Zmluva Citroën IdealDrive : predstavuje najlepší spôsob,
ako sa m
 ôžete postarať o svoje vozidlo značky Citroën, pretože si
počas celého obdobia trvania svojej zmluvy zabezpečíte vykonanie
všetkých operácií pravidelnej prehliadky vrátane dielov a práce.

**	V závislosti od motorizácie vozidla. Prehliadky sú vykonávané podľa
štandardných podmienok uvedených v servisnej knižke.
Ceny sú uvedené po zľave, vrátane DPH a bez montáže. Obrázky sú ilustračné.

akcia servis

ponuka citroËn

servisná prehliadka za
4,99¤ zahŕňa :

Kufrík Technature
35¤

20-minútová

01
. . . . . . . . . Kontrolu stavu remeňov príslušenstva
02
. . . . . . . . . Kontrolu výfukového potrubia a upevnení
03
. . . . . . . . . Kontrolu tesnosti tlmičov
04
......... K
 ontrolu tesnosti potrubí a karterov
(motor, prevodovka)
05
. . . . . . . . . Kontrolu tesnosti hydraulických okruhov
06
. . . . . . . . . Kontrolu ochranných manžiet
(kĺbové hriadele, guľové čapy, ozubená tyč riadenia)
07
. . . . . . . . . Kontrolu vôle
(v nábojoch, tiahlách, čapoch a kĺboch)
08
. . . . . . . . . Kontrolu ručnej brzdy
09
. . . . . . . . . Kontrolu stavu nabitia batérie
10
. . . . . . . . . Kontrolu hĺbky dezénu pneumatík
11
. . . . . . . . . Kontrolu kvality brzdovej kvapaliny

Kufrík technature obsahuje 1/ koncentrát vody do ostrekovačov,
2/ prostriedok na odstraňovanie mušiek, 3/ čistič na disky z ľahkej
zliatiny, 4/ čistič plastov, 5/ drevenú škrabku. Všetky výrobky rady
Technature sú biologicky odbúrateľné na 60 až 99 %.

Letná voda do ostrekovačov
2,50¤

5 litrov vody s vôňou jablka, manga a konvalinky.

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane DPH a bez montáže. Obrázky sú ilustračné.

ponuka citroËn

príslušenstvo
pre citroËn C5

Čistenie klimatizácie
20¤
Čistenie klimatizácie
spoľahlivo odstráni
choroboplodné zárodky,
baktérie a plesne.
Účinne zbavuje interiér
vášho vozidla zápachu
a preventívne pôsobí proti
alergiám, ktoré spôsobujú
mikroorganizmy.

Ako odhaliť nesprávne fungujúcu klimatizáciu ?
Pomalé odhmlievanie, nepravidelná alebo pomalá tvorba studeného
vzduchu, hlučnosť, či nesprávne šírenie studeného vzduchu.

Pri čistení klimatizácie je odporúčaná výmena peľového filtra !

Nový peľový filter po zľave :
20¤

Peľový filter zabraňuje
peľom, nečistotám
a baktériám preniknúť
do kabíny. Zabraňuje
aj ukladaniu nečistôt
na čelnom skle.

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane DPH. Obrázky sú ilustračné.

Príslušenstvo je dodávané bez
zobrazených doplnkov a v závislosti
od disponibility zásob.

-30%

-24%

9464Y9
Plstené
podlahové
koberce
1. a 2. rad
22,00 ¤

-29%

-23%

9464Y7
tvarované
podlahové
koberce
1. a 2. rad
55,00 ¤

-29%

9464YC
gumené
podlahové
koberce
1. a 2. rad
40,00 ¤

-27%

9424A7
Sedan
9424G4
Tourer
vanička dO
batožinového
priestoru
89,00 ¤

9464CN
koberec do
batožinového
priestoru
Sedan
30,00 ¤

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane DPH a bez montáže. Obrázky sú ilustračné.

-36%

9459E6
bočné
slnečné
clony
Sedan – 4 kusy
45,00 ¤

-36%

9459E7
bočné
slnečné
clony
Tourer – 2 kusy
35,00 ¤

9459F1
bočné
slnečné clony
Tourer – 2 kusy
Okná do
batožinového
priestoru
35,00 ¤

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane DPH a bez montáže. Obrázky sú ilustračné.

-21%

PRÍSLUŠENSTVO PRE

CITROËN C5

2403GN / 2403GJ
ozdobná hlava
radiacej páky
Čierna Onyx
5- / 6-stupňová
37,00 ¤

-21%

-21%

2403GL / 2403GH
ozdobná hlava
radiacej páky
Biela Banquise
5- / 6-stupňová
37,00 ¤

222¤

2403GC / 2403FZ
ozdobná hlava
radiacej páky
Čierna koža
5- / 6-stupňová
37,00 ¤

-31%

9459L3
deliace
priečky
batožinového
priestoru

Balenie obsahuje odnímateľnú
drevenú podlahu potiahnutú čiernym
prešívaným kobercom s dvoma
hliníkovými koľajnicami, hliníkovú
teleskopickú tyč dlhú 1,23 m, popruh
s navíjačom a 4 upevňovacie prvky
v koľajniciach. Ponúka množstvo
variantov pre usporiadanie batožiny.

9400J8
zadný spojler
Pre verziu Sedan
Dodáva sa
nenalakovaný
120,00 ¤

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane DPH a bez montáže. Obrázky sú ilustračné.

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane DPH a bez montáže. Obrázky sú ilustračné.

128€

42€

9459L6
posuvná
podložka

2040.01
mobilný
vešiak
costumer

Odnímateľná posuvná podložka
umožňuje nakladať a vykladať
predmety na dne batožinového
priestoru bez problémov
s prístupnosťou.

49€

-29%

2040.03
odkladacia
taška
family pack

153€

9425AY
chrómové
krytky
spätných
zrkadiel
43,00 ¤

HFPAR91
vstavaná
hands-free
súprava
parrot mki 9100*

-20%

9400JN
ochranná
lišta
prahu dverí
Súprava 4 kusov
37,00 ¤

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane DPH a bez montáže. Obrázky sú ilustračné.

-29%

9711GG
modul hi-fi
199,00 ¤

* O kompatibilite s vaším vozidlom sa poraďte so svojím predajcom.
Cena vstavanej hands-free súpravy MKi 9100 zahŕňa aj inštalančný materiál.

224€

PRÍSLUŠENSTVO PRE

9701PS

aktualizácia
mapových
podkladov
EURÓPA 2010/11

CITROËN C5

WIP COM 3D
Navidrive 3D (NG4)

Kompatibilita s navigačnými systémami
NAVIDRIVE 3D a WIP COM 3D
Obsah balenia : 2 DVD pre aktualizáciu
kartografickej databázy nasledujúcich
krajín : Andora, Benelux, Rakúsko,
Česká republika, Dánsko, Fínsko,
Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko,
Taliansko, Lichtenštajnsko, Monako,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko,
Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko,
Vatikán, Veľká Británia.

179€

Najdôležitejšie cesty a hlavné mestá :
Bielorusko, Bosna a Hercegovina,
Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko,
Grécko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko,
Moldavsko, Rumunsko, Srbsko,
Čierna Hora, Ukrajina.
Vrátane TMC podľa krajiny.

93¤

9701PQ
aktualizácia
mapových
podkladov
EURÓPA 2010/11
May Way - WIP Nav
(RNEG) SD karta

Kompatibilita s navigačnými systémami
MyWay a WIP NAV
Obsah balenia : Andora, Benelux,
Rakúsko, Česká republika, Dánsko,
Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko,
Taliansko, Lichtenštajnsko, Monako,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko,
Slovinsko, Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Vatikán, Veľká Británia,
San Marino, Gibraltar.

hfparminsmart
prenosná
hands-free
súprava
PARROT MINIKIT
SMART

Najdôležitejšie cesty a hlavné mestá :
Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko,
Grécko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko.
Najdôležitejšie cesty : Albánsko,
Bielorusko, Bosna a Hercegovina,
Macedónsko, Moldavsko, Srbsko,
Čierna Hora, Ukrajina.

O kompatibilite s vaším vozidlom sa poraďte so svojím predajcom.
Ceny sú uvedené po zľave, vrátane DPH a bez montáže. Obrázky sú ilustračné.

* Viac informácií nájdete na www.parrot.com.

Parrot Minikit Smart
slúži na pohodlné telefonovanie
a funguje aj ako univerzálny držiak
telefónu (mobilného či smartphone).
Umožňuje plnohodnotné využitie
navigačných a ostatných funkcií
telefónu počas jazdy. Mikrofón je
možné namontovať na držiak alebo
slnečnú clonu. Minikit Smart
je 100 % Bluetooth kompatibilný
a spolupracuje so všetkými značkami
telefónov a Bluetooth zariadení.*

-47%

-24%

940361
zásterky
predné
29,00 ¤

-47%

-19%

BAJONETOVÉ
ŤAŽNÉ
ZARIADENIE
GALIA
CO555 – Sedan

184,00 ¤

CO585 – Tourer

9406J1
ozdobný kryt
kolesa nuclear
Súprava 4 kusov
Čierna Cornelie 16‘‘
55,00 ¤

-24%

940362
Sedan
940363
Tourer
zásterky
zadné
29,00 ¤

-24%

9406J2
ozdobný kryt
kolesa nuclear
Súprava 4 kusov
Biela Banquise 16‘‘
55,00 ¤

9406F4
ozdobný
kryt kolesa
amarna 16‘‘
13,00 ¤

164,00 ¤

-18%

ORIGINÁLNA
KABELÁŽ
CITROËN*
Poraďte sa so svojím
predajcom.
155,00 ¤

* Cena zahŕňa aj adaptér 9688CE.

-25%

9471CE
bezpečnostný
alarm
250,00 ¤

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane DPH a bez montáže. Obrázky sú ilustračné.

-26%

-20%

-20%

9416AV
priečny
strešný
nosič
Sedan
120,00 ¤

-26%

9416AW
priečny
strešný
nosič
Tourer
120.00 ¤

961512
Oceľový
nosič bicyklov
43,00 ¤

PRÍSLUŠENSTVO PRE

CITROËN C5

-20%

9459K1
strešný
nosič thule
ranger 90
340 litrov
170,00 ¤

-20%

9459K2
STREŠNÝ
NOSIČ THULE
RANGER 500
300 litrov
235,00 ¤

961513
Hliníkový
nosič bicyklov
77,00 ¤

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane DPH a bez montáže. Obrázky sú ilustračné.

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane DPH a bez montáže. Obrázky sú ilustračné.
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