
beZpečne do cieľa
s kontrolou citroËn
akciová ponuka služieb a príslušenstva
oD 16. 9. Do 16. 12. 2013

www.citroen.sk

dialničnÁ 
ZnÁMka
pRi nákupE oRiginálnYch 
náhRADnÝch DiEloV citRoËn

prečo si oDopierať skúsenosti citroËn ?



nenechajte sa zaskočiť a pripravte včas svoje vozidlo na zimu.

príďte si do autorizovaného servisu citRoËn vymeniť pneumatiky 
a získajte navyše kontrolu pred zimou zdarma !

kontrola zahŕňa týchto 20 kontrolných boDov

 Stav okien a čelného skla
 Stav karosérie a laku
 Funkcia spojkového a plynového pedálu
 Funkcia ručnej brzdy
 Stav a funkcie stieračov a ostrekovačov
 kontrola svetiel
  Stav pneumatík, tlaku v pneumatikách (kontrola náhradného kolesa, 

trvanlivosti súpravy na opravu pneumatík)
 Stav brzdových platničiek a kotúčov 
 kontrola tesnosti potrubí a karterov (motor, prevodovka)
 tesnosť výfukového potrubia a upevnení 
 kontrola vôle (v nábojoch, tiahlách, čapoch a kĺboch)
 kontrola manžety poloosy
 kontrola tesnosti tlmičov
 kontrola stavu remeňov príslušenstva
 kontrola hladiny chladiacej kvapaliny
 kontrola hladiny brzdovej kvapaliny
 kontrola kvapaliny v posilňovači riadenia/lhM
 kontrola hladiny motorového oleja
 kontrola stavu nabitia batérie prístrojom Midtronics 
 kontrola platnosti technickej/emisnej kontroly

kontrola  pred ZiMou

preZujte  na ZiMu 
a jaZdite beZpečne! 

diaľničnÁ  ZnÁMka

kontrola preD ziMou
iba za

výMena kolies 25 ¤

prezutie pneuMatík
na hliníkových Diskoch

prezutie pneuMatík
na plechových Diskoch 33 ¤ (1)

50 ¤ (1)

10 ¤

(1)  Zahŕňa demontáž, montáž, vyváženie a doplnkový materiál.
ceny sú uvedené vrátane Dph.

(1)  nevzťahuje sa na už zľavnené diely, na kúpu pneumatík a kompletných kolies, na výmenu  
oleja a karosárske diely.

(2)  príspevok je poskytnutý vo forme zľavy na faktúre. ilustračné foto.

V prípade opravy vozidla, v rámci ktorej hodnota originálnych náhrad- 
ných dielov citRoËn presiahne 200 € (1) s Dph, vám citroën  
prispeje na kúpu ročnej diaľničnej známky vo výške 50 € (2) s Dph.



ponuka  koMpletnÝcH kolies

(1)  cena zahŕňa jeden plechový disk, pneumatiku a montáž. nezahŕňa skrutky. uvedené údaje sú 
informatívne, konkrétne rozmery pre dané vozidlo sú uvedené v technickom preukaze k  vozidlu.  
Viac informácií žiadajte u svojho predajcu citRoËn.

ceny sú uvedené vrátane Dph.

citroën c3 / c-elysée  cEnA (1)

185/65/R15 8 8t Michelin Alpin A4  130 ¤

185/65/R15 8t kleber krisalp hp2 110 ¤

citroën JuMper cEnA (1)

215/70/R15 109R Michelin Agilis Alpin 260 ¤
215/70/R15 109R kleber transalp 2 240 ¤

citroën JuMpy cEnA (1)

215/60/R16 103t Michelin Agilis 51 Snow-ice 260 ¤

citroën c4 / berlingo cEnA (1) 
195/65/R15 91t Michelin Alpin A4 160 ¤

195/65/R15 91t kleber krisalp hp2 140 ¤

citroën c4 
205/55/R16 91t Michelin Alpin A4 200 ¤

205/55/R16 91t kleber krisalp hp2 180 ¤

citroën berlingo 
205/65/R15 94t Michelin Alpin A4 190 ¤

205/65/R15 94t kleber krisalp hp2 170 ¤

výber kompletných zimných kolies :
cEnA =  ZiMná pnEuMAtikA + plEchoVÝ DiSk + MontáŽ

citroën c4 picasso cEnA (1)

215/55/R16 93h Michelin Alpin A4 250 ¤
215/55/R16 92h kleber krisalp hp2 220 ¤

nový citroën c4 picasso cEnA (1)

205/60/R16 92t Michelin Alpin A4 230 ¤
205/60/R16 92h kleber krisalp A4 180 ¤

citroën c-crosser / c4 aircross cEnA (1)

215/70/R16 104h Michelin Alpin A4 350 ¤



cesty sú v zime menej isté. keď je cesta zasnežená, namrznutá 
alebo jednoducho mokrá, priľna vosť je nižšia ako v lete. pri teplote 
nižšej ako 7° c sa výkon letných pneumatík výrazne zhoršuje 
a odporúča sa montáž zimných pneumatík.

ZiMné pneuMatikY  
so Zľavou aŽ 35 %

Doprajte svojim pneumatikám tú najlepšiu starostlivosť : dosta- 
 točné priestory, ideálne podmienky skladovania, bezpečnosť, správ- 
nu manipuláciu a zaobchádzanie…

pneu  Hotel

Zoznam participujúcich servisov nájdete na www.citroen.sk

ponuka  koMpletnÝcH kolies

(1)  cena je uvedená vrátane Dph a zahŕňa jeden zliatinový disk so stredovou krytkou, pneuma tiku 
a montáž. nezahŕňa skrutky. uvedené údaje sú informatívne, konktrétne rozmery pre dané  
vozidlo sú uvedené v technickom preukaze k vozidlu. Viac informácií žiadajte u svojho predajcu  
citRoËn.

citroën Ds5 cEnA (1)

zliatinový disk hobart  17“ / Ref. 9406k3

225/50/R17 94h Michelin Alpin 4 390 ¤

citroën c5 cEnA (1)

zliatinový disk baltiQue  17“ / Ref. 5402V7

225/55/R17 97h Michelin Alpin 4 370 ¤

citroën Ds3 cEnA (1)

zliatinový disk ashera  16“ / Ref. 5402AQ

195/55/R16 87h Michelin Alpin 4 285 ¤

citroën Ds4 cEnA (1)

zliatinový disk DarWin 16“ / Ref. 540715

215/60/R16 87h Michelin Alpin 4 315 ¤

výber kompletných zimných kolies :
cEnA =  ZiMná pnEuMAtikA + ZliAtinoVÝ DiSk + MontáŽ

o možnostiach uskladnenia pneumatík sa informujte vo svojom 
servise citroën !



(1)  uvedené ceny sú vrátane Dph za súpravu 4 kusov diskov so stredovými krytkami, bez skru- 
tiek. nezahŕňajú montáž. kompletnú ponuku žiadajte od svojho pre dajcu citRoËn alebo  
na stránke www.citroen.sk.

(2)  uvedené ceny sú vrátane Dph za súpravu 4 kusov ozdobných krytov a po zľave 35%. 
kompletnú ponuku žiadajte od svojho predajcu citRoËn.

Doprajte svojmu vozidlu nový dynamickejší vzhľad s atraktívnymi 
zliatinovými diskami citroën. Všetky sú vyvíjané zároveň s vozidlom, 
čo zabezpečuje ich vysoký technický súlad. Boli tiež podrobené náročným 
testom, preto sú garantom dynamickej, bezpečnej a pohodlnej jazdy.

diskY Z ľaHkej ZliatinY
Za atraktívne cenY

ozDobné kryty kolies : zľava -35%

citroën  
c3
parkes 15“
Ref. 1607105880

359 ¤ (1)/4 ks

citroën 
c4 picasso
Managua 16“
Ref. 1606394680

459 ¤ (1)/4 ks

naos 15“
Ref. 9406F8

42 ¤ (2)/4 ks

aMarna 15“
Ref. 9406F3

42 ¤ (2)/4 ks

nuclear 16“
Ref. 9406J1

46 ¤ (2)/4 ks

citroën
c4/Ds4
boston 16“
Ref. 540714

453 ¤ (1)/4 ks

citroën
c3/Ds3
valonga 16“
Ref. 1607105980

429 ¤ (1)/4 ks

nový citroën  
c4 picasso
garbin 16“
Ref. 1609838280

499 ¤ (1)/4 ks

citroën c5
sivá persiQue
anthracite 17“
Ref. 1607106380

529 ¤ (1)/4 ks

priečne strešné nosiče
pRíklADY AkcioVÝch ciEn pRE VYBRAné VERZiE VoZiDiEl

citroën c3 9416E4 119 ¤ (1)

citroën c4 9416g3 117 ¤
nový citroën c4 picasso 1607440480 116 ¤
citroën Berlingo 9416cA 108 ¤ (2)

citroën c-Elysée 1606497180 100 ¤

-20 %

nosiče lyží a snoWboarDov thule
REFEREnciE AkcioVé 

cEnY

nosič na 4 páry lyží  
alebo 2 snowboardy 961514   83 ¤

nosič na 6 párov lyží  
alebo na 4 snowboardy 961515 103 ¤

-20 %

ZiMné príslušenstvo
Za akciové cenY

(1) pre 5-dverovú verziu, bez čelného skla Zénith.
(2) pre osobné vozidlo s pozdĺžnymi tyčami.
ohľadom akciových cien pre ostatné modely sa informujte u svojho predajcu citRoËn.
ceny sú uvedené vrátane Dph a bez montáže. ilustračné foto.

strešné boxy
REFEREnciE AkcioVé 

cEnY

Strešný box thule 
232 cm, 420 litrov 1609665880 311 ¤

Strešný box thule 
196 cm, 420 litrov 1609665780 267 ¤

-20 %



vanička Do batožinového priestoru
pR íkl ADY AkcioV Ých ciEn pRE V YBR Ané VER ZiE VoZiD iEl

citroën c3 9424g1 35 ¤
citroën c3 picasso 1608415480 28 ¤
citroën c4 9424h2 53 ¤
nový citroën c4 picasso 1609494980 28 ¤
citroën Berlingo 966387 35 ¤ (1)

citroën c-Elysée 1608096580 22 ¤

-20 %

tvarované guMené koberčeky
pR íkl ADY AkcioV Ých ciEn pRE V YBR Ané VER ZiE VoZiD iEl

citroën c3 1609350480 41 ¤
citroën c3 picasso 1609350580 41 ¤
citroën c4 1609350680 45 ¤ (1)

nový citroën c4 picasso 1609398380 45 ¤ (2)

citroën Berlingo 1609351080 41 ¤ (3)

citroën c-Elysée 1608029180 33 ¤

-25 %

parkovací asistent
REFEREnciE AkcioVá cEnA

predný 1610279180 146 ¤
Zadný 1610278880 146 ¤ -20 %

(1) Členená vanička s priehradkami.
(2) pre verziu s podlahou vo vysokej polohe.
(3) pre osobné vozidlo Berlingo.
ohľadom akciových cien pre ostatné modely sa informujte u svojho predajcu citRoËn.
ceny sú uvedené vrátane Dph a bez montáže. ilustračné foto.

v rámci bezpečnej jazdy máme pre vás aj túto akciovú ponuku :

v zimnom období, keď je zhoršená viditeľnosť, sa obzvlášť kladie  
dôraz na správne osvetlenie. Dbajte na to, aby ste nielen dobre vide- 
li, ale aj boli vidieť. preto neváhajte a využite našu kontrolu pred zimou, 
v rámci ktorej skontrolujeme aj nastavenie svetiel na vašom vozidle. 
praJeMe váM bezpečnú JazDu !

ceny sú uvedené vrátane Dph a bez montáže. ilustračné foto.

stierače

vidieť  a bYť videnÝ

-30 %

žiarovky

ziMná kvapalina
Do ostrekovačov 
technature 4l
Ref. 1606278880
akciová cena

-20 %

6 ¤



paušÁlna cena   
Za vÝMenu oleja a Filtra

paušÁlne cenY   na  
vYbrané servisné operÁcie

pravidelnÁ servisnÁ  
preHliadka + darček
potrebujete na vašom vozidle vykonať pravidelnú servisnú prehliad-
ku ? V sieti autorizovaných servisov citRoËn získate spoľahlivosť, bez - 
pečnosť a záruku vyrobcu.

citroën vytvoril špeciálne pre vás, majiteľov vozidiel starších ako  
5 rokov, výhodné paušálne ceny na vybrané servisné operácie.

V období od 1. 10. do 16. 12. 2013 získa-
te pri výmene syntetického oleja total 
QuartZ 9000 5W40 alebo oleja to - 
tal QuartZ ineo ecs 5W30 aj dar - 
ček (1) – nafukovacie koleso na sneh pre 
vaše zimné radovánky!

(1)  cena vrátane Dph zahŕňa prácu aj náhradný diel z doplnkovej rady dielov, ktorá je schvá-
lená značkou citRoËn a je na ňu poskytnutá rovnaká záruka ako na originálne diely. po-
nuka platí pre verzie vozidiel s dátumom prvého uvedenia do prevádzky pred rokom 2008 
a nie je možné ju kumulovať s inou akciou. cena závisí od presnej špecifikácie vozidla 
podľa Vin čísla. Viac informácií získate v participujúcom autorizovanom servise citRoËn.(1)  Darček obdržíte iba v participujúcich servisoch citRoËn do vyčerpania zásob.

výMena preDných
brzDových platničiek

69 ¤ (1)

výMena preDných brzDových 
kotúčov a platničiek

139 ¤ (1)

výMena zaDných  
bubnových bŕzD

189 ¤ (1)

výMena preDných tlMičov (2 ks)

179 ¤ (1)

výMena saDy rozvoDov

129 ¤ (1)

Doprajte svojmu vozidlu skúsenosti profesionálov z autorizovanej 
siete citroën aj keď je staršie ako 5 rokov. S paušálnymi cenami 
na diely bežného opotrebenia si to môžete dovoliť.

pre modely c3, c4, Berlingo a vybrané motorizácie 
modelov Xsara picasso

pre vybrané motorizácie a verzie modelov c3 a Xsara

pre Xsara picasso a vybrané verzie modelu Xsara

pre modely Berlingo a Xsara

pre modely c3 s benzínovým motorom 8V  
a pre vybrané motorizácie modelu Xsara

výMena oleJa s oleJovýM filtroM za

50 ¤

platné iba pre osobné vozidlá. cena 50 € s Dph platí pre motorizácie: 1.0i, 
1.1i, 1.4i. pre motorizácie 1.4 hdi, 1.6i, 1.6 hDi platí cena 60 € s Dph a 
pre motorizácie 1.5D, 1.8i, 1.8D, 1.9D/tD, 2.0i, 2.1tD, 2.2i, 2.2 hDi,  
3.0i V6 platí cena 70 € s Dph. Zoz nam participujúcich koncesionárov nájdete 
na www.citroen.sk.



príďte si k náM teraz čo naJskôr preDĺžiť záruku.  
číM skôr príDete, týM väčšiu zľavu získate

(1)  okrem normálneho opotrebovania, pravidelnej údržby a príslušenstva. Akcia platí na pre-
dĺženie 24-mesačnej zmlunej záruky, nie na predĺženie EssentialDrive. Záruku je možné 
predĺžiť iba do konca zmluvnej záruky. Akcia nie je kumulovateľná s inými akciami.

(1) cena akumulátora závisí od motorizácie a výbavy vášho vozidla.
(2)  cena zahŕňa opravu jednej praskliny. poraďte sa so svojím technikom.
ceny sú uvedené vrátane Dph. ilustračné foto.

predĺŽte si ZÁruku  ZMluvou 
citroËn essentialdrive

seZónne  produktY

oprava  čelnéHo skla

počas celého obdobia trvania zmluvy si zabezpečíte opravu ale- 
bo výmenu všetkých dielov svojho vozidla pri mechanickej, elektrickej, hyd-
raulickej alebo elektronickej poruche (1), 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.

v septeMbri

v októbri

v noveMbri

-15 %

-12 %

-9 %

ziMný balíček 
za akciovú cenu
Ref. 9980R1

test akuMulátora  
zDarMa + Zľava

-10 % (1)

7 ¤

za 30 ¤ (2)

zimná súprava obsahuje : zimnú kvapalinu do ostrekovačov,  
odmrazovač skla, škrabku na ľad a čistiacu utierku.

neopraviteľné poškodenia : poškodenia v zornom poli vodiča, 
alebo v tvare hviezdičky, ktorej plocha je väčšia ako 2-eurová minca,  
alebo ak sú na skle viac ako 2 poškodenia.

Ak poškodenie čelného skla umožňuje jeho opravu, špecialisti 
značky citRoËn vám toto poškodenie opravia



créative technologie

citRoËn SloVAkiA, s. r. o. www.citroen.sk
SEptEMBER 2013

Akciová ponuka platí v participujúcich autorizovaných servisoch citRoËn. Všetky výrobky  
sú ponúkané v závislosti od disponibility zásob, od prípadného zastavenia predaja  
dodávateľmi a od technických zmien. Akcia nie je kumulovateľná s inými akciami. ce ny  
sú uvedené vrátane Dph. použité obrázky sú ilustračné.


