
akcia na servis
a príslušenstvo 
pre citroËn c5

akciová ponuka platí od 20. júla do 9. septembra 2011



bonus
1 liter oleja  
total ineo 5W30

v hodnote 20 ¤
+ sada troch vôd  
citroËn do 
ostrekovačov 

v hodnote 7,50 ¤

Predĺžte si teraz zmluvnú záruku
uzatvorením zmluvy

citroën essentialdrive
na 36 mesiacov / 50 000 kilometrov za

 345¤ 

zmluva citroën essentialdrive : predstavuje naj lepší spô sob,  
ako sa  môžete postarať o svoje  vozidlo značky Citroën, pretože si 
počas celého obdobia trvania svojej zmluvy zabezpečíte > opravu 
alebo výmenu všetkých dielov svojho vozidla pri mechanic kej, 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 tele fónnom 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.

bonus
vŠetkY
oPerÁcie dvoch 
aleBo troch
PravidelnÝch
Prehliadok**
vrÁtane vÝMenY
oleja, nÁPlnÍ
a Filtrov

alebo si zabezpečte Pravidelné PrehliadkY  
svojho vozidla Citroën C5 uzatvorením zmluvy

citroën idealdrive
na 24 mesiacov / 60 000 kilometrov za

 545¤ 

zmluva citroën idealdrive : predstavuje naj lepší spô sob,  
ako sa  môžete 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.

PonUka
servisnÝch
kontraktov
citroËn



akcia servis

20-minútová servisná prehliadka za
 4,99¤  zahŕňa :

 01
. . . . . . . . .  kontrolu stavu remeňov príslušenstva

 02
. . . . . . . . .  kontrolu výfukového potrubia a upevnení

 03
. . . . . . . . .  kontrolu tesnosti tlmičov

 04
. . . . . . . . .   kontrolu 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

PonUka citroËn

kufrík technature
 35¤ 

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane dPh a bez montáže. obrázky sú ilustračné.

5 litrov vodY s vôňou jablka, manga a konvalinky.

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¤ 



PrÍslUšenstvo
Pre citroËn c5

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

PonUka citroËn

čistenie klimatizácie
 20¤ 

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

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane dPh. obrázky sú ilustračné.

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

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

Pri čistení klimatizácie je odporúčaná výmena peľového filtra !

nový peľový filter po zľave :
 20¤ 



9424a7
Sedan
9424G4
Tourer
vanička do
Batožinového
PriestorU
89,00 ¤

-24%

9459e7
Bočné 
slnečné 
clonY
Tourer – 2 kusy
35,00 ¤

-36%

9459F1
Bočné
slnečné clonY
Tourer – 2 kusy
okná do  
batožinového  
priestoru
35,00 ¤

-36%

9459e6
Bočné
slnečné
clonY
Sedan – 4 kusy
45,00 ¤

-29%

9464Y9
Plstené
Podlahové
koBerce
1. a 2. rad
22,00 ¤

-30%

9464Y7
tvarované
Podlahové
koBerce
1. a 2. rad
55,00 ¤

-29%

9464YC
gUMené
Podlahové
koBerce
1. a 2. rad
40,00 ¤

-23%

9464Cn
koBerec do 
Batožinového
PriestorU
Sedan
30,00 ¤

-27%

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.



PrÍsluŠenstvo Pre
citroËn c5

9459l3
deliace 
PriečkY
Batožinového
PriestorU

222¤

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane dPh a bez montáže. obrázky sú ilustračné.

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.

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane dPh a bez montáže. obrázky sú ilustračné.

2403Gn / 2403GJ
ozdoBnÁ hlava
radiacej PÁkY
Čierna Onyx
5- / 6-stupňová
37,00 ¤

-21%

2403Gl / 2403Gh
ozdoBnÁ hlava
radiacej PÁkY
Biela Banquise
5- / 6-stupňová
37,00 ¤

-21%

9400J8
zadnÝ sPojler
Pre verziu Sedan
Dodáva sa 
nenalakovaný
120,00 ¤

-31%

2403GC / 2403Fz
ozdoBnÁ hlava
radiacej PÁkY
Čierna koža
5- / 6-stupňová
37,00 ¤

-21%



9425aY
chróMové 
krYtkY 
sPätnÝch
zrkadiel
43,00 ¤

-29%

2040.03
odkladacia
taška
family Pack

2040.01
MoBilnÝ  
vešiak
costumer

42€

49€

9400Jn
ochrannÁ
lišta
PrahU dverÍ
Súprava 4 kusov
37,00 ¤

-20%

9459l6
PosUvnÁ
Podložka

128€

hFPar91
vstavanÁ
hands-Free
súPrava
Parrot mki 9100*

153€

9711GG
ModUl hi-Fi
199,00 ¤

-29%

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

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane dPh a bez montáže. obrázky sú ilustračné.
*  o kompatibilite s vaším vozidlom sa poraďte so svojím predajcom. 

Cena vstavanej hands-free súpravy mki 9100 zahŕňa aj inštalančný materiál.



PrÍsluŠenstvo Pre
citroËn c5

hFParminsmart
PrenosnÁ
hands-Free
súPrava
Parrot miNikit
smart

93¤

* viac informácií nájdete na www.parrot.com.
o kompatibilite s vaším vozidlom sa poraďte so svojím predajcom.
Ceny sú uvedené po zľave, vrátane dPh a bez montáže. obrázky sú ilustračné.

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.*

9701Ps
aktUalizÁcia
MaPovÝch
Podkladov
eUróPa 2010/11
WiP COM 3D
navidrive 3D (nG4)

224€

179€

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.

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.

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.

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.

9701PQ
aktUalizÁcia
MaPovÝch
Podkladov
eUróPa 2010/11
May Way - WiP nav
(rnEG) SD karta



940362
Sedan
940363
Tourer
zÁsterkY
zadné
29,00 ¤

-47%

Bajonetové 
Ťažné  
zariadenie 
Galia
Co555 – Sedan
184,00 ¤
Co585 – Tourer
164,00 ¤

-19%

940361
zÁsterkY
Predné
29,00 ¤

-47%

originÁlna
kaBelÁž
citroËn*
Poraďte sa so svojím 
predajcom.
155,00 ¤

-18%

* Cena zahŕňa aj adaptér 9688Ce.

9406J1
ozdoBnÝ krYt
kolesa Nuclear
Súprava 4 kusov 
Čierna Cornelie 16‘‘
55,00 ¤

-24%

9406J2
ozdoBnÝ krYt
kolesa Nuclear
Súprava 4 kusov 
Biela Banquise 16‘‘
55,00 ¤

-24%

9406F4
ozdoBnÝ 
krYt kolesa
amarNa 16‘‘
13,00 ¤

-24%

9471Ce
BezPečnostnÝ
alarM
250,00 ¤

-25%

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane dPh a bez montáže. obrázky sú ilustračné.



961512
Oceľový
nosič BicYklov
43,00 ¤

-20%

961513
Hliníkový
nosič BicYklov
77,00 ¤

-20%

9416av
PriečnY
strešnÝ
nosič
Sedan
120,00 ¤

-26%
9416aW
PriečnY
strešnÝ
nosič
Tourer
120.00 ¤

-26%

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane dPh a bez montáže. obrázky sú ilustračné.

9459k2
strešnÝ  
nosič tHule  
raNGer 500
300 litrov
235,00 ¤

-20%
9459k1
strešnÝ
nosič tHule
raNGer 90
340 litrov
170,00 ¤

-20%

Ceny sú uvedené po zľave, vrátane dPh a bez montáže. obrázky sú ilustračné.

PrÍsluŠenstvo Pre
citroËn c5



créative technologie
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