
AKCIOVá PONUKA
jeseň/ziMa 2012

ponuka platí od 17. 9. do 30. 11. 2012 v zúčastnených predajných miestach.
Viac informácií získate na www.citroen.sk



Prezujte svoje auto do ZIMNýCh PNEUMATíK

a získajte za
paušálnu cenu

ZIMNú PNEUMATIKU + PlEChOVý DISK + MONTáž

+ +

koMpLety : ziMná pneuMatika + pLechový disk + MontáŽ

citroËn c3
cena

185/65/r15 88 t
MIChElIN AlPIN A4 130 ¤

185/65/r15 88 t
KlEBER KRISAlP hP2 110 ¤

195/55/r16 87 h
MIChElIN AlPIN A4 200 ¤

195/55/r16 87 h
KlEBER KRISAlP hP2 180 ¤

citroËn c4
cena

195/65/r15 91 t
MIChElIN AlPIN A4 160 ¤

195/65/r15 91 t
KlEBER KRISAlP hP2 140 ¤

205/55/r16 91 t
MIChElIN AlPIN A4 200 ¤

205/55/r16 91 t
KlEBER KRISAlP hP2 180 ¤

citroËn c3 picasso
cena

195/55/r16 91 t
MIChElIN AlPIN A4 200 ¤

citroËn c1
cena

155/65/r14 75 t
MIChElIN AlPIN A3 120 ¤

155/65/r14 75 t
KlEBER KRISAlP hP2 100 ¤



koMpLety : ziMná pneuMatika + pLechový disk + MontáŽ

citroËn BerLingo
cena

195/65/r15 91 t
MIChElIN AlPIN A4 160 ¤

195/65/r15 91 t
KlEBER KRISAlP hP2 140 ¤

205/65/r15 94 t
MIChElIN AlPIN A4 190 ¤

205/65/r15 94 t
KlEBER KRISAlP hP2 170 ¤

citroËn c4 aircross
cena

215/70/r16 104 h
MIChElIN AlPIN A4 350 ¤

citroËn c4 picasso
cena

215/55/r16 93 h
MIChElIN AlPIN A4 250 ¤

215/55/r16 93 h
KlEBER KRISAlP hP2 220 ¤

citroËn juMper
cena

215/70/r15 109 r
MIChElIN AGIlIS AlPIN 260 ¤

215/70/r15 109 r
KlEBER TRANSAlP 2 240 ¤

citroËn c-crosser
cena

215/70/r16 104 h
MIChElIN AlPIN A4 350 ¤

citroËn juMpy
cena

215/60/r16 103 t
MIChElIN AGIlIS 51 SNOw-ICE 270 ¤

*  Uvedená cena zahŕňa jeden plechový disk + jednu pneumatiku + montáž. Nezahŕňa skrutky.  
Kompatibilitu rozmerov pneumatík s vozidlom si overte v osvedčení o evidencii vozidla.  
Ceny sú uvedené vrátane DPH. Akcia nie je kumulovateľná s inými akciami.



*  Uvedená cena zahŕňa jeden zliatinový disk + jednu pneumatiku + montáž. Zahŕňa stredovú krytku aj skrutky.  
Kompatibilitu rozmerov pneumatík s vozidlom si overte v osvedčení o evidencii vozidla.  
Ceny sú uvedené vrátane DPH. Akcia nie je kumulovateľná s inými akciami.

Prezujte svoje auto do ZIMNýCh PNEUMATíK

a získajte za
paušálnu cenu

ZIMNú PNEUMATIKU + ZlIATINOVý DISK + MONTáž

+ +

koMpLety : ziMná pneuMatika + zLiatinový disk + MontáŽ

citroËn ds3
ashera 16” cena

195/55/ R16 87h 
MicheLin aLpin a4 285 ¤

citroËn c5
BaLtique 17” cena

225/55/ R17 97h 
MicheLin aLpin a4 370 ¤

citroËn ds5
hoBart 17” cena

225/50/ R17 94h 
MicheLin aLpin a4 390 ¤

citroËn ds4
adeLaide 16” cena

215/60 R16 99h 
MicheLin aLpin a4 315 ¤



servisná prehLiadka

20-minútová prehliadka obsahuje

 1.  kontrolu stavu remeňov príslušenstva
 2.  kontrolu výfukového potrubia a upevnení
 3.  kontrolu tesnosti tlmičov
 4.  kontrolu tesnosti potrubí a karterov 

(motor, prevodovka)
 5.  kontrolu tesnosti hydraulických okruhov
 6.  kontrolu ochranných manžiet 

(kĺbové hriadele, guľové čapy,  
ozubená tyč riadenia)

 7.  kontrolu vôle  
( v nábojoch, tiahlách, čapoch a kĺboch)

 8.  kontrolu ručnej brzdy
 9.  kontrolu stavu nabitia batérie
 10.  kontrolu hĺbky dezénu pneumatík
 11.  kontrolu kvality brzdovej kvapaliny

Nechajte si pred zimou skontrolovať svoje 
vozidlo a absolvujte servisnú prehliadku

len za 4,99 ¤

test funkčnosti akuMuLátora

výMena akuMuLátora 
za akuMuLátor citroËn

cena uŽ od*

CITROëN C1   80 ¤
CITROëN C2   80 ¤
CITROëN C3 FIRST   80 ¤
CITROëN C3   83 ¤
CITROëN C3 PICASSO   83 ¤
CITROëN C4 FIRST   95 ¤
CITROëN C4   83 ¤
CITROëN C4 PICASSO   83 ¤
CITROëN C5   83 ¤
CITROëN BERlINGO   80 ¤
CITROëN NEMO   83 ¤
CITROëN JUMPy   83 ¤
CITROëN JUMPER III. 138 ¤

*  Cena akumulátora závisí od motorizácie a výbavy  
vášho vozidla, konzultujte so svojím predajcom. 
Ceny sú uvedené vrátane DPH a montáže. Použité obrázky sú ilustračné.

 
Cena je uvedená vrátane DPH.

test zdarma
Špecialisti Citroën zdarma otestujú funkčnosť 
vášho akumulátora. V prípade potreby využite 
možnosť vymeniť ho za nový akumulátor 
CITROëN za zvýhodnenú cenu

 so zľavou 22%

sviečky

Na sviečky sa kladú veľké nároky, pretože 
majú spoľahlivo fungovať pri všetkých 
prevádzkových režimoch motora.
 
Sviečky sú tepelne aj mechanicky veľmi 
namáhané, patria teda k tým súčiastkam 
automobilu, ktoré treba :

častej šie kontrolovať a vymieňať.

na Žeraviace sviečky

na zapaľovacie sviečky

zľava 30%



oprava čeLného skLa

* Cena je uvedená vrátane DPH.

Ak poškodenie čelného skla umožňuje  
jeho opravu, špecialisti spoločnosti CITROëN  
vám toto poškodenie opravia

za 30 ¤ 
Cena zahŕňa opravu jednej praskliny čelného 
skla. Poraďte sa so svojím technikom.

neopraviteľné poškodenia

>  Všetky poškodenia umiestnené  
v zornom poli vodiča.

 >  Poškodenia v tvare hviezdičky, ktorých  
plocha je väčšia ako 2-eurová minca, alebo,  
keď sú na čelnom skle viac ako 2 poškodenia.

V tvare 
hviezdičky

V tvare bubliny
a hviezdičky

V tvare 1/2 
bubliny

V tvare 
bubliny

tvary opraviteľných poškodení 
čeLného skLa

ziMné pneuMatiky

Kompatibilitu rozmerov pneumatík s vozidlom si overte v osvedčení 
o evidencii vozidla. * Viac informácií o službe PNEU ASSISTANCE 
nájdete na www.citroen.sk

Zimné pneumatiky Michelin, kleber,  
Bf goodrich, Bridgestone alebo firestone

so zľavou 35%
Navyše pri kúpe 4 kusov pneumatík Michelin 
dostanete službu  
CITROëN PNEU ASSISTANCE*

na rok zdarma!

súprava 2 predných stieračov

*  Cena závisí od verzie vozidla, konzultujte so svojím predajcom. 
Ceny sú uvedené vrátane DPH a nezahŕňajú montáž.

súprava predných stieračov akciová cena od*

CITROëN C1 35 ¤
CITROëN C2, C3 FIRST 31 ¤
CITROëN C3 32 ¤
CITROëN C3 PICASSO 27 ¤
CITROëN C4 FIRST 44 ¤
CITROëN C4 30 ¤
CITROëN C4 PICASSO 45 ¤
CITROëN XSARA PICASSO 30 ¤
CITROëN C5 39 ¤
CITROëN BERlINGO 31 ¤
CITROëN NEMO 40 ¤
CITROëN JUMPy 27 ¤
CITROëN JUMPER 31 ¤

Ku každej súprave 
predných stieračov 
získate navyše okrem

0,5 Litra 
koncentrátu 
ziMnej zMesi do
ostrekovačov
TEChNATURE

zľavy 35%

zdarma



prísLušenstvo

* Ceny sú uvedené vrátane DPH a nezahŕňajú montáž.

ozdoBné pLastové kryty nosič LyŽí/snowBoardov

priečne strešné nosiče
a strešné Boxy

nosiče LyŽí oBjed. č. cena*

nosič lyží a snowboardov

75 ¤4 páry lyží 
(2 snowboardy + 
1 pár lyží)

961514

nosič lyží a snowboardov

90 ¤6 párov lyží 
(4 snowboardy) 961515

ziMná zMes do ostrekovačov :  
5 Litrov

so zľavou 25 %
* Ceny sú uvedené vrátane DPH a nezahŕňajú montáž.
Viac informácií na www.citroen.sk

Na priame použitie.
Mrazuvzdorná do -20° C

objednávacie číslo
998077

za 6¤

Oakland 16“ Malawi 15“

disky oBjed. č. cena za 4 ks*

CITROëN C3

15” parkes 1607105880 350 ¤
CITROëN C3, C3 PICASSO

16” squale 9406h5 575 ¤
CITROëN C4

16” Boston 540714 525 ¤
16” oakland 9406C9 525 ¤
CITROëN C4 PICASSO

15” Malawi 940694 550 ¤

Squale 16“ Boston 16“Parkes 15“

disky z ľahkej zLiatiny

*  Uvedená cena zahŕňa súpravu 4 kusov diskov so stredovými 
krytkami a skrutkami. Ceny sú uvedené vrátane DPH  
a nezahŕňajú montáž.

ozdoBné kryty oBjed. č. cena za 4 ks*

15” naos 9406F8 44 ¤
15”/16” amarna 9406F3/9406F4 44 ¤
16” nuclear 
súprava 4 ks čierna 9406J1 46 ¤

16” nuclear 
súprava 4 ks biela 9406J2 46 ¤

Amarna 15“/16“Naos 15“

Nuclear 16“ Nuclear 16“



predajcovia citroËn, zúčastňujúci sa na akcii*

* Kontakty na predajné miesta nájdete na www.citroen.sk
Fotografie produktov uvedené v tomto katalógu sú ilustračné. Všetky produkty sú ponúkané v závislosti od disponibility zásob a od technických zmien.

Bardejov 
TORNO 
Jiráskova 15

Bratislava 
DANUBIASERVICE 
Rožňavská 30

 MOTOR PARTNER 
Panónska cesta 22

 MOTOR PARTNER 
Račianska 184/A

 OBNOVA – AUTO 
Vajnorská 95

 dunajská streda 
AUTOSERVIS  
BéhR & BéhR 
Istvána Gyurcsóa 5552/36

 košice 
3h MOBIl 
Moldavská cesta 28/A

SAMID
Rastislavova 96/B

 Liptovský Mikuláš 
UNICAR 
Ulica 1. mája č. 68/1848

 nitra 
AUTOhAUS-hINCA 
Cabajská cesta 33

 REMESlOSERVIS 
Bratislavská 2

 nové Mesto nad váhom 
VIDlIČKA 
Piešťanská 67

 pezinok 
BIlČíK 
Šenkvická 12C

 prešov 
AMM PREŠOV 
Petrovanská cesta 1

 stupava 
AUTOTEAM 
hviezdoslavova 167

 trenčín 
VIDlIČKA 
Pred Poľom 1600

 trnava 
AUTOSERVIS  
BéhR & BéhR 
Zavarská cesta 10/A

 zvolen 
AUTO UNICOM 
Strážska cesta 8325/53

 Žilina 
POINT 
Vysokoškolákov 35

predĺŽenie záruky zMLuvou 
citroËn essentiaLdrive

predĺžte si záruku zmluvou 
CITROëN ESSENTIAlDRIVE

so zľavou 10 %

* 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.

Počas celého obdobia trvania zmluvy 
si zabezpečíte opravu alebo výMenu 
všetkých dielov svojho vozidla pri mechanickej, 
elektrickej, hydraulickej alebo elektronickej 
poruche*, prácu potrebnú na opravu 
alebo výmenu a možnosť využívať služby 
citroËn assistance 24 hodín denne 
a 7 dní v týždni na telefónnom čísle  
0800 15 24 24


