
po zime vždy prichádza

akcia ciTROËN

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

jaRNá zľava Na seRvis a PRíslušeNsTvO



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. 

Poraďte sa so svojím technikom.

v ponuke zmesí sú vône : 
jablkO, maNgO  
a kONvaliNka

leTNá zmes OsTRekOvačOv  
je mrazuvzdorná do -5° c.

TvaRy OPRaviTeľNých 
POškOdeNí čelNéhO skla

+ OlejOvý filTeR

so zľavou 25 %

citroën sa stará o vašu bezpečnosť,  
preto vám ponúka výmenu súpra vy 
sTieRačOv za zvýhodnené ceny.

sviečky sú tepelne aj mechanicky 
veľmi namáhané, preto ich treba 
častej šie kontrolovať a vymieňať.



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 za-
bezpečíte 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.

ORigiNálNe
PRíslušeNsTvO

so zľavou 25 %

sTRešNé NOsiče

NOsiče Na bicykle

sTRešNé bOxy

POdlahOvé kObeRce

PlasTOvé OzdObNé kRyTy

disky z ľahkej zliaTiNy Kompletnú ponuku diskov v akcii nájdete  
na www.citroen.sk alebo u svojho predajcu.

so zľavou až 46 % so zľavou až 46 %

PaRkes 15" pre novú c3
cena po zľave za 4 ks

350 ¤

sQuale 16" pre c3 picasso
cena po zľave za 4 ks

575 ¤

OaklaNd 16" pre novú c4
cena po zľave za 4 ks

525 ¤

baikal 16" pre c4 picasso
cena po zľave za 4 ks

500 ¤



čisTeNie klimaTizácie 
+ daRček

darček : 5 liTROv leTNej 
zmesi dO OsTRekOvačOv 
zdarma !

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

+ PeľOvý filTeR

so zľavou 25 %

jaRNá PRehliadka

za 4,99 ¤
20-minútová seRvisNá 
PRehliadka zahŕňa jedenásť 
servisných úkonov :

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…

Kompletný zoznam servisných úkonov 
nájdete na www.citroen.sk

leTNé PNeumaTiky

so zľavou 35 %
značky : micheliN, klebeR, 
bf gOOdRich, bRidgesTONe.

pri kúpe 4 letných pneumatík
PRezuTie PNeumaTík

zdarma*
pri kúpe 4 letných pneumatík michelin
ciTROËN PNeu assisTaNce

zdarma
Viac informácií vám poskytne váš predajca.

len za 9,90 ¤

aTRakTívNe ceNy 
Na PRezúvaNie

paušálna cena na  
výmeNu kOlies

15 ¤*
paušálna cena na  
PRezuTie PlechOvých 
diskOv

25 ¤*
paušálna cena na  
PRezuTie hliNíkOvých 
diskOv

40 ¤*

* Ceny zahŕňajú spotrebný materiál  
a vyváženie.


