po zime vždy prichádza

akcia CITROËN

jarná zľava na servis a príslušenstvo
Ponuka platí od 15. 3. do 15. 5. 2012 v zúčastnených predajných miestach.
Ceny sú uvedené s DPH. Obrázky sú ilustračné. Viac informácií získate na www.citroen.sk

Výmena oleja

oprava
čelného skla

stierače a sviečky
zapaľovacie aJ žeraviace

letná zmes
do ostrekovačov

4l +1l zdarma

za 30 ¤

so zľavou 30 %

5 litrov za 2,50 ¤

Pri výmene opotrebovaného
oleja za olej TOTAL Quartz
Ineo ECS 5W30 alebo Total
Quartz 9000 5W40, získate ku
4 litrom oleja jeden liter navyše
na dolievanie zdarma !

Cena zahŕňa opravu jednej
praskliny čelného skla iba vtedy,
ak je sklo možné opraviť.

Citroën sa stará o vašu bezpečnosť,
preto vám ponúka výmenu súprav y
stieračov za zvýhodnené ceny.

V ponuke zmesí sú vône :
jablko, mango
a konvalinka

+ olejový filter

Tvary opraviteľných
poškodení čelného skla

so zľavou 25 %

Letná zmes ostrekovačov
je mrazuvzdorná do -5° C.

Poraďte sa so svojím technikom.

Sviečky sú tepelne aj mechanicky
veľmi namáhané, preto ich treba
častejšie kontrolovať a vymieňať.

disky z ľahkej zliatiny

Kompletnú ponuku diskov v akcii nájdete
na www.citroen.sk alebo u svojho predajcu.

originálne
príslušenstvo

so zľavou až 46 %

so zľavou až 46 %

so zľavou 25 %

parkes 15" pre Novú C3

Squale 16" pre C3 Picasso

strešné nosiče

350 ¤

575 ¤

nosiče na bicykle

cena po zľave za 4 ks

cena po zľave za 4 ks

strešné boxy
Podlahové koberce
oakland 16" pre Novú C4

baikal 16" pre C4 Picasso

525 ¤

500 ¤

cena po zľave za 4 ks

cena po zľave za 4 ks

Plastové ozdobné kryty

predĺžte si
záruku zmluvou
essentialdrive

a získajte darček :
Miniatúru Citroën DS3 WRC
na diaľkové ovládanie v mierke 1:24
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
* 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.

čistenie klimatizácie
+ darček

jarná prehliadka

letné pneumatiky

atraktívne ceny
na prezúvanie

len za 9,90 ¤

za 4,99 ¤

so zľavou 35 %

Paušálna cena na
výmenu kolies

Darček : 5 litrov letnej
zmesi do ostrekovačov
zdarma !

20-minútová servisná
prehliadka zahŕňa jedenásť
servisných úkonov :

Značky : Michelin, Kleber,
BF Goodrich, Bridgestone.

15 ¤*

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…

prezutie pneumatík

Pri čistení klimatizácie je
odporúčaná výmena peľového
filtra ! Počas akcie dostanete
peľový filter so zľavou 25 %

+ peľový filter

so zľavou 25 %

Kompletný zoznam servisných úkonov
nájdete na www.citroen.sk

Pri kúpe 4 letných pneumatík

zdarma*

Pri kúpe 4 letných pneumatík Michelin

citroËn pneu assistance

zdarma

Viac informácií vám poskytne váš predajca.

Paušálna cena na
prezutie plechových
diskov

25 ¤*
Paušálna cena na
prezutie hliníkových
diskov

40 ¤*
* Ceny zahŕňajú spotrebný materiál
a vyváženie.

