
akcia na servis
a príslušenstvo 
pre Nový citroËN c3
akciová ponuka platí od 24. 6. do 15. 8. 2011



servisná akcia 
citroëN

citroËn essentialdrive
predĺžeNá záruka

ServiSná prehliadka v trvaní 20 minút za cenu

4,99 ¤ zahŕňa

* 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.  
Ceny sú uvedené vrátane DPH. Cena je uvedená vrátane DPH. Použité obrázky sú ilustračné.

Zmluva Citroën essentialdrive : predstavuje naj lepší spô sob, ako sa 
mô žete postarať o svoje  vozidlo značky citroëN, pretože si počas ce-
lého obdobia trvania svojej zmluvy zabezpečíte > opravu alebo vý-
menu všetkých dielov svojho vozidla pri mechanic kej, elektrickej, hyd-
raulicktej 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.

parrot Minikit SliM je prenosná Bluetooth hands-free súprava 
s úhľadným dizajnom. Vďaka kompaktným rozmerom ponúka široké 
využitie : v aute, kancelárii alebo doma. pripevňuje sa na slnenčnú clonu.

predĺžte si záruku uzatvorením zmluvy :
Citroën essentialdrive na 36 mesiacov a 50 000 km

len za 150 ¤ alebo
Citroën essentialdrive na 60 mesiacov a 90 000 km

za 350 ¤ + zdarma
prenosná Bluetooth hands-free súprava parrot Minikit SliM 
v hodnote 82,50 € s dpH.

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
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 %. 
objednávacie číslo : 9980v3

35 ¤ 

letná voda do oStrekovačov – 5 litrov
s vôňou jablka, manga a konvalinky

2,50 ¤

Ceny sú uvedené vrátane DPH. Použité obrázky sú ilustračné.

čistenie klimatizácie
+ VýMeNa filtra

ako odhaliť nesprávne fungujúcu klimatizáciu ?

> pomalé odhmlievanie.
> Nepravidelná alebo pomalá tvorba studeného vzduchu.
> Hlučnosť.
> Nesprávne šírenie studeného vzduchu.

nový peľový filter

po zľave iba za 20 ¤
peľový filter zabraňuje peľom, nečistotám a baktériám preniknúť 
do kabíny. zabraňuje aj ukladaniu nečistôt na čelnom skle.

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.

Pri čistení klimatizácie je odporúčaná výMena peľového filtra !



pack istota
zaBezpeČeNie proti krádeži

ZabeZpečovaCie Zariadenie ConStruCt 
vrátane montáže a darčeka – hands-free súpravy 
parrot Minikit SliM

239 ¤

princíp mechanického zabezpečenia vozidla,
pomocou zariadenia coNstruct, spočí va v za   blokovaní pohyb-
livých častí mechanizmu radenia (radiacej páky) masívnym bezpeč-
nostným systémom. Mechanické zabezpe čenie vo  zidla je vybave-
né patentovanou zámkovou technológiou, ktorá vy užíva originálne 
technické riešenie.

Zámky CONSTRUCT sú odolné proti odvŕtaniu, rozlámaniu aj vypáčeniu planžetou. 
Použitý  ma te riál sa nestáva krehkým ani po podchladení tekutým dusíkom.

prenosná hands-free súprava
parrot Minikit SliM
v hodnote 82,50 ¤ s dpH.

pomoc na ceste : Citroën pneu aSSiStanCe

>  služba citroëN pNeu assistaNce je vám na slovensku 
k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. táto služba bola 
zriadená, aby pomohla motoristom v situácii, keď na ceste 
nečakane zistia, že pneumatika na ich vozidle je perforovaná.

>  citroëN assistaNce zariadi príchod asistenčnej služby, ktorá 
vám vymení perforovanú pneumatiku za rezervu, alebo, v prípade, 
ak to nebude možné, zabezpečí odtiahnutie vášho vozidla do 
najbližšieho autorizovaného servisu citroën.

>  kartička citroëN pNeu assistaNce vám bude automaticky 
zaslaná poštou na vašu adresu. podrobnejšie informácie o službe 
citroëN pNeu assistaNce vám poskytne vaše predajné 
miesto citroën.

akcioVá poNuka
pneumatík

Ceny a rozmery konzultujte so svojím predajcom. Použité obrázky sú ilustračné.

Cena je uvedená vrátane DPH.

letné pneuMatiky So Zľavou

35 %

pri kÚpe 4 pNeuMatík MicHeliN 
Služba pneu aSSiStanCe na jeden rok

zdarma



príslušenstvo
pre citroëN c3

Príslušenstvo je dodávané bez zobrazených doplnkov a v závislosti od disponibility zásob. Ceny sú uvedené vrátane DPH a bez montáže. Použité obrázky sú ilustračné.

príslušenstvo
pre citroëN c3

plstené podlahové  
koberce pre 1. a 2. rad

22 ¤
zľava -26%
objednávacie číslo : 9464eQ

koberec do batožinového 
priestoru

27 ¤
zľava -25%
objednávacie číslo : 9464eZ

Gumené podlahové  
koberce pre 1. a 2. rad

36 ¤
zľava -24%
objednávacie číslo : 9464eX

vanička do batožinového 
priestoru

42 ¤
zľava -25%
objednávacie číslo : 9424G1

parfémy
Poľné kvety / Jazmín / Vanilka / Mango / Anti tabak

9 ¤
zľava -25%
objednávacie číslo :  
9980n2 / 9980n1 / 9980n5 / 9980n8 / 9980n9

Bočné slnečné clony 
na bočné okná

35 ¤
zľava -28%
objednávacie číslo : 9459f2

slnečná clona zadného 
okna

42 ¤
zľava -28%
objednávacie číslo : 9459f3



príslušenstvo
pre citroëN c3

Ceny sú uvedené vrátane DPH a bez montáže. Použité obrázky sú ilustračné.

Cena zahŕňa aj inštalačný materiál.

príslušenstvo
pre citroëN c3

ozdobná hlava radiacej páky – 5-stupňová prevodovka

37 ¤
Chrómová
objednávacie číslo : 2403Cy

zľava -25%

Červená CARMeN
objednávacie číslo : 2403Ge

zľava -21%

Biela BANqUiSe
objednávacie číslo : 2403Gl

zľava -21%

Čierna ONXY
objednávacie číslo : 2403Gn

zľava -25%

Modrá BOTiCelli
objednávacie číslo : 2403Gk

zľava -21%

Čierna kOžA
objednávacie číslo : 2403GC

zľava -21%

parrot minikit smart 
Prenosná hands-free súprava

uvádzacia cena

93 ¤
objednávacie číslo : 
hfparMiniSMart

navigácia Garmin 
nuvi 2300 cee +
kožené puzdro v hodnote 25 ¤ 

 159,90 ¤
4,3” dotyková obrazovka, microsd 
slot, aktívny držiak s napájaním, JpeG, 
funkcia kde som?, fotonavigácia, 
rozšírený asistent jazdných pruhov 
s fotorealistickým náhľadom, ukazo-
vateľ rýchlostného limitu s editáciou, 
zdokonalená pešia navigácia s podpo-
rou máp cityXplorer, plánovač cesty, 
záznam trás, traffictrends, mytrends, 
ecoroute, svetový čas, konvertor 
meny a jednotiek, kalkulačka.

nüMaps Guarantee :  
90-dňová garancia najnovšej mapy.

parrot mki9100 
Vstavaná hands-free súprava

 153 ¤
objednávacie číslo : hfpar91

podrobné mapy 27 štátov európy :

taliansko, Grécko, turecko, rakúsko, 
Bulharsko, chorvátsko, Česká republika, 

estónsko, Nemecko, Maďarsko, san 
Marino, litva, lotyšsko, lichtenštajnsko, 

poľsko, rumunsko, slovensko, slovinsko, 
Švajčiarsko, turecko, Bielorusko, Bosna 

a Hercegovina, Moldavsko, srbsko, 
kosovo, Čierna Hora, ukrajina



príslušenstvo
pre citroëN c3

Ceny sú uvedené vrátane DPH a bez montáže. Použité obrázky sú ilustračné. Ceny sú uvedené vrátane DPH a bez montáže. Použité obrázky sú ilustračné.

príslušenstvo
pre citroëN c3

interiérové zrkadielko

24 ¤
zľava -26%
objednávacie číslo : 945315

chrómová lišta dverí 
batožinového priestoru

44 ¤
zľava -26%
objednávacie číslo : 9425C2

chrómová koncovka výfuku

41 ¤
zľava -26%
objednávacie číslo :  
9400ap / 9400an

lakťová opierka  
ARMSTeR

89 ¤
zľava -11%
objednávacie číslo : 2070.06

deflektory – 2 kusy 

40 ¤
zľava -24%
objednávacie číslo : 9421a8

Bezpečnostný alarm

251 ¤
zľava -25%
objednávacie číslo : 969013

odkladacia taška 
FAMilY PACk

49 ¤
objednávacie číslo : 2040.03

mobilný vešiak 
COSTUMeR

42 ¤
objednávacie číslo : 2040.01



príslušenstvo
pre citroëN c3

Ceny sú uvedené vrátane DPH a bez montáže. Použité obrázky sú ilustračné.

Ceny sú uvedené vrátane DPH a bez montáže. 
Použité obrázky sú ilustračné.

príslušenstvo
pre citroëN c3

parkovacie senzory 
Predné 

 149 ¤
zľava -21%
objednávacie číslo : 969001

parkovacie senzory 
Zadné

 126 ¤
zľava -20%
objednávacie číslo : 
945295 / 945271

ozdobný kryt kolesa 
 AMARNA 15'' / AMARNA 16''

 12,50 ¤/ 13 ¤
zľava -23% / -24%
objednávacie číslo :  
9406f3 / 9406f4

ozdobný kryt kolesa 
 NAOS 15''

 12,50 ¤
zľava -23%
objednávacie číslo :  
9406f8

zásterky
Predné / Zadné

26 ¤
zľava -26%
objednávacie číslo :
940368 / 940369

ozdobný kryt kolesa nuclear 16'' – súprava 4 kusov
Čierny CORNelie / Biely BANqUiSe 
Modrý BOTiCelli / Červený CARMeN

55 ¤
zľava -24%
objednávacie číslo : 9406j1 / 9406j2 / 9406j3 / 9406j4

arMana

nuClear
čierny

nuClear
modrý

naoS

nuClear
biely

nuClear
červený



príslušenstvo
pre citroëN c3

Ceny sú uvedené vrátane DPH a bez montáže. Použité obrázky sú ilustračné.

príslušenstvo
pre citroëN c3

Bajonetové ťažné zariadenie 
GAliA

 127 ¤
zľava -19%
objednávacie číslo : C0486

originálna kabeláž citroën

 158 ¤
zľava -21%
objednávacie číslo : 9428G2 
cena zahŕňa aj adaptér : 
9688Ce

nosič bicyklov – oceľový

43 ¤
zľava -20%
objednávacie číslo : 961512
Nevyhnutné je dokúpenie 
adaptačnej sady : 961780

priečny strešný nosič

 143 ¤
zľava -23%

MODel SO SklOM ZeNiTH
objednávacie číslo : 
9416G1*

MODel BeZ SklA ZeNiTH
objednávacie číslo : 
9416e4*

strešný box 
THUle RANGeR 500 
300 litrov

235 ¤
zľava -20%
objednávacie číslo : 9459k2

strešný box 
THUle RANGeR 90 
340 litrov

  170 ¤
zľava -21%
objednávacie číslo : 9459k1

nosič bicyklov – hliníkový

77 ¤
zľava -21%
objednávacie číslo :  
961513

Ceny sú uvedené vrátane DPH a bez montáže. 
Použité obrázky sú ilustračné.

thule ranGer 500
Rozmery : 190 x 50 x 30 cm

thule ranGer 90
Rozmery : 110 x 80 x 40 cm

* Cena zahŕňa okrasné lišty nevyhnutné na 
montáž (9416G8 pre model so sklom Zenith 
a 9416G7 pre model bez skla Zenith).



créative technologie
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