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CITROËN DS3

Az Európai Unióban forgalomba kerülő CITROËN gépjárművek felszereltsége országonként eltérő lehet A CITROËN modellek felszereltségének
részletes leírásáért, illetve további informáicókért keresse fel márkakereskedőjét vagy látogasson el a www.citroen.hu honlapra!

SZEMÉLYRE SZABOTT
ELEGANCIA

A domború felületek és a krómozott díszítések
jóvoltából a Citroën DS3-at lendületes, ugyanakkor fegyelmezett vonalvezetés jellemzi.
Oldalnézetből a karosszéria leghangsúlyosabb
eleme a korszerű, áramvonalas kialakítású
„cápauszony”. A tető mintegy lebegni látszik az
utastér felett, a krómkeretes hűtőrács pedig energikus megjelenést kölcsönöz az autónak. Eredeti
megvilágítást biztosít a ledes nappali lámpákból
álló fénysor. Citroën DS3-a egyedi kialakításához,
az Önhöz legközelebb álló színvilág megkomponálásához számtalan karosszéria- és tetőszínárnyalatból választhat. Az önkifejezés további lehetőségei
rejlenek a tetőhöz kínált, minden igényt kielégítő
kreatív dekorelemekben. Számtalan eszköz áll rendelkezésére, hogy Citroën DS3 gépkocsijából teljesen egyedi dizájnú autót alkosson.

AZ UTASOKHOZ MÉLTÓ
ENTERIŐR

A Citroën DS3 utasait kifinomult, elegáns belső tér
fogadja. Az egymással tökéletesen harmonizáló,
gondosan összeválogatott és megmunkált anyagok
kellemes hangulatot árasztanak. A műszerfal, a
sebességváltógomb és a visszapillantótükör-burkolatok színe minden esetben harmonikusan illeszkedik a tetőhöz választott színárnyalathoz. A többféle
beállítással rendelkező kagylóülésekhez különösen
elegáns szövet- és bőrkárpitok gazdag választéka
áll rendelkezésre. A korszerűség és a kifinomultság
nem ismer határokat...

A Citroën DS3 szellemiségében a technológiának is kiemelt szerep
jut. Ennek megfelelően a modell rendkívül innovatív ledes 3D hátsó
lámpákkal kerül forgalomba. A lámpatest oldalán a diszkrét krómozott DS-embléma drágakőként illeszkedik a dombornyomott fekete
DS-keretbe. Az igazi vonzerő sokszor a részletekben rejlik...

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ
KOMFORTSZINT

Míg a gépjármű külseje meghódítja, a belseje
egyenesen rabul ejti az embert. A Citroën DS3
utasterének diszkréten fényűző stílusa, a modellt
jellemző korszerűség és aprólékos kivitel egyaránt
lenyűgöző. Bármerre nézünk, csupa nemes
anyaggal találkozunk: egymással váltakozva szálcsiszolt fém, bőr és krómfelületek gyönyörködtetik
a szemet. A sportos alumíniumpedált a kényelmes
vezetés érdekében részben csúszásgátló réteg
borítja. Tökéletesen a kézbe simul a szaténfényű
krómot színes fényes felülettel, vagy bőrrel ötvöző
sebességváltó.

A VEZETŐT SZOLGÁLÓ
TECHNOLÓGIA

Az innováció és a kreativitás a Citroën DS3 lényegéhez tartoznak. Az ergonomikus kiképzésű középkonzolon minden kézre áll. Itt kapott helyet a hat
hangszóróval kínált, MP3 CD-lejátszós RDS rendszerű audiorendszer, melyhez HiFi System opció
esetén egy harmadik, a műszerfalba beépített
középső hangsugárzó is tartozik. A Citroën DS3
korszerűségét bizonyítja az USB-, ill. Jack csatlakozót, valamint Bluetooth® kihangosítót magában
foglaló csatlakozóegység is. A 7 colos színes HD
képernyővel kínált, beépített új eMyWay navigációs rendszer segítségére mindig számíthat. A
belső memóriában tárolt európai térképadatbázissal rendelkező, légi perspektívás megjelenítést
biztosító rendszer legújabb generációs műholdas
navigációt tesz lehetővé. Szabadon lépkedhet
külső zenei lejátszója lejátszási listáiban, telefonbeszélgetést folytathat a Bluetooth kihangosító
szettel kompatibilis telefonján, az audio streaming
funkciónak köszönhetően pedig vezetés közben is
hallgathatja kedvenc zeneszámait. Üdvözöljük a
Citroën DS3 fedélzetén, ahol a technológia, a teljesítmény és a dizájn mind ugyanazt a célt szolgálják.

MEGLEPŐ
TEMPERAMENTUM

A Citroën DS3 nagyteljesítményű, ugyanakkor környezetbarát benzin- és dízelmotorok széles választékát kínálja. Csúcstechnológiás megoldást
képviselnek az újonnan kifejlesztett, Stop & Start
rendszerrel ellátott, új generációs mikrohibrid eHDi motorok, melyekhez optimalizált működésű
manuális vagy robotizált váltó társul. A motor minden egyes megálláskor (például piros lámpához
érve) leáll, de automatikusan azonnal újraindul,
amint a vezető leveszi a lábát a fékpedálról. A mindennapos használathoz igazított, rezgésmentes és
tökéletesen hangtalan Stop & Start rendszer gyökeresen át fogja alakítani a vezetésről vallott felfogását. A környezettudatosság és a gazdaságosság
jegyében mindenekelőtt jelentősen csökkenni fog
gépjárműve CO2-kibocsátása és fogyasztása. A kézi
váltóhoz kapcsolódó e-HDi 90 Airdream motor
CO2-kibocsátása például mindössze 90 g/km. A
modellhez kínált valamennyi motor – a manuális
vagy robotizált váltóval elérhető e-HDi 90
Airdream, az e-HDi 115 Airdream, a VTi 82, a
manuális vagy automata váltóval kérhető VTi 120,
a THP 155 vagy akár a Citroen DS3 Racinghez
fenntartott THP 200 – kivételes vezetési élményt
nyújtanak, városban és országúton egyaránt.

CABRIO

CITROËN DS3

Méltó tagja a DS modellcsaládnak a stílusos Citroën DS3
CABRIO is. Az általa képviselt életstílus kulcsszavai:
élvezet, elegancia és szabadság.

SZÍNTISZTA
ÉLVEZET

A Citroën DS3 CABRIO ünneppé változtatja a hétköznapokat. Minden pillanatban kellemes meglepetéseket tartogat, és egyedülálló vezetési
élménnyel és szabadságérzettel ajándékozza meg
tulajdonosát. Öt teljes értékű ülőhely, kifogástalan
menettulajdonságok, egyszerű, magától értetődő
használat, kimagasló akusztikai komfort – hogy
csak néhányat említsünk azon tulajdonságai közül,
melyek megkülönböztetik a hagyományos kabrióktól. A többi DS modellhez hasonlóan, kifinomultság tekintetében a Citroën DS3 CABRIO sem
ismer megalkuvást – elég, ha a ledes 3D hátsó
lámpára, vagy a minőségi kivitelű, elegáns vászontetőre gondolunk.

AZONNAL FELISMERHETŐ,
EGYEDI STÍLUS

A Citroën DS3 CABRIO az örömök kifogyhatatlan
tárháza. Legapróbb részletei is az utasok maximális élvezetét szolgálják. Ilyen a több pozícióba állítható tető is, mely a különösen masszív szerkezetnek köszönhetően 120 km/h sebességig menet
közben is működtethető. A művelet nem tart
tovább néhány másodpercnél. Ki mondta, hogy a
teljesítmény és az élvezet nem egyeztethetők össze
egymással?

ULTRA PRESTIGE

CITROËN DS3

Az előkelőség a Citroën DS3 lényegéhez tartozik.
Ám ha az előkelőség Önnek a luxussal egyenlő,
akkor a Citroën DS3 Ultra Prestige az, amitől igazán el lesz ragadtatva.

A FRANCIÁS ELEGANCIA
ÚJRAÉRTELMEZÉSE

A Citroën DS3 Ultra Prestige sajátosan innovatív
és egyedi stílussal rendelkezik. Különleges ismertetőjele a DS monogram, mely díszítőelemként a
tetőn és az utastérben – az első üléseken és a fehér
bőrrel bevont műszerfalon – egyaránt visszaköszön. A fém óraszíjak mintázatára emlékeztető
„Bracelet” kiképzésű, színátmenetes bőrülések és
a többi apró részlet igazi műremeket varázsolnak a
Citroën DS3 Ultra Prestige-ből.

A merész dizájn, a finom elegancia és a korszerű
technológiai megoldások jóvoltából a Citroën DS3
vonzereje kiviteli változattól függetlenül, mindig
érvényesül. Csupán annyi a feladata, hogy kiválassza az Önnek leginkább tetsző változatot: azt,
amelyik a leginkább megfelel a városi életről, vezetésről és főleg az élvezetről alkotott elképzeléseinek. A Citroën DS3 erős emocionális kisugárzással
rendelkező autó, melynek egész egyszerűen nem
lehet ellenállni.

RACING

CITROËN DS3

A sportszellem a Citroën DS3 meghatározó karaktere.
A Citroën DS3 Racing azoknak készült, akik a szokásosnál is intenzívebb élményekre vágynak.

BÁMULATOS
TEMPERAMENTUM

Az egyedi és sportos Citroën DS3 Racing határozott személyiségjegyeket hordoz. Vezetőként
garantáltan élvezni fogja az alacsonyan elhelyezett
kagylóüléseket és a speciális formájú, csapott aljú
sportkormányt. A részben csúszásgátló bevonattal
borított sportos alumíniumpedál pedig csak
megerősíti, amit eddig is sejtett: a Citroën DS3
Racing temperamentumos autó. 275 Nm maximális nyomatékot biztosító 202 lóerős motor, alacsonyan ülő karosszéria, szélesebb nyomtáv és
megerősített lengéscsillapítók jellemzik, melyekkel
álló helyzetből 6,5 másodperc alatt gyorsul 100
km/h sebességre, hogy aztán a vezető legnagyobb
örömére lendületesen vegye a kanyarokat. A
Citroën DS3 Racing áramvonalas kialakítású, 18
colos könnyűfém keréktárcsái az erőt jelképezik.
Azonban a nyers erő megfelelő kontroll nélkül
semmit sem ér: a modell Citroën Racing- fejlesztésű erős, strapabíró és hatékony fékekkel van felszerelve.

SZEMÉLYRE SZABÁSI LEHETŐSÉGEK
SZÉLES SKÁLÁJA

A Citroën DS3 modellváltozatok széles választéka
és a számtalan egyedi kialakítási lehetőség még
jobban kidomborítják a modell különleges tulajdonságait. A Citroën DS3 utánozhatatlan dinamizmusa, előkelősége és avantgárd szellemisége
immár referenciának tekinthető. Ez az eleven,
modern és kifinomult autó, melynél alapkövetelmény az elegancia, vérmérséklettől függetlenül
minden igényt kielégít.

TETŐMATRICÁK*

FŐBB SZÉRIAFELSZERELÉSEK
Citroën DS3 DESIGN : krómozott oldalvédő elemek - Nuclear
16” dísztárcsák - ESP - fedélzeti számítógép - ködlámpák - tempomat és sebességkorlátozó berendezés - elektromos visszapillantó
tükrök - MP3 CD audióberendezés AUX csatlakozóval - Sturm szövetkárpit - bőrborítású, négy irányban állítható bőrkormány.

rendezés - USB csatlakozó és Bluetooth kihangosító rendszer esőérzékelős ablaktörlő - Bellone 17” könnyűfém keréktárcsák elektromosan behajtható külső tükrök - elektrokróm belső tükör első sport ülések - szőnyeggarnitúra elöl, hátul - Akinen szövetkárpitozás - teljes bőrborítású kormánykerék.

Citroën DS3 STYLE :
A Design felszereltségi szint szériafelszerelésein felül tartalmazza:
manuális klímaberendezés - króm díszítés az első kodlámpáknál LED -es nappalifény - Ashera 16” könnyűfém keréktárcsák- krómozott hűtőmaszk és díszítés a hátsó lökhárítón - fényes fekete
műszerfalbetét - beépített illatosító - kétszínű karosszéria fényezés Rayados szövetkárpit - sötétített hátsó ablakok.

Citroën DS3 RACING :
tolatóradar - automatikus fényszórók - esőérzékelős ablaktörlő Nemesis 18” könnyűfém keréktárcsa - valódi karbonszálas külső
sárvédőszélesítések és külső-belső díszítőelemek - speciálisan felkészített futómű és fékek - kétszínű karosszéria fényezés - elektrokróm belső tükör - egyedi Alcantara Racing sportülések.

Citroën DS3 SPORT :
A Style felszereltségi szint szériafelszerelésein felül tartalmazza:
automata fényszórók - hátsó Sport légterelő - automata klímabe-

Citroën DS3 ULTRA PRESTIGE :
tolatóradar - bőrrel borított műszerfalbetét - hátsó Sport légterelő CITROËN eTouch - automata klímaberendezés - LED -es nappalifény - Bellone Grey 17” könnyűfém keréktárcsák - kétszínű

karosszéria egyedi tetődekorral - fűthető első ülések - Club
Crescendo Bracelet bőrkárpitozás - egyedi szőnyeggarnitúra MyWay navigációs rendszer - Bluetooth telefonkihangosító - HiFi
System audioberendezés - teljes bőrborítású kormánykerék.
*: A tetőmatricák és a hozzájuk tartozó szőnyeggarnitúrák, valamint
a fényezések lehetséges kombinációiról bővebben a www.citroen.hu
oldalon tájékozódhat.

SZŐNYEGGARNITÚRÁK

Zebra szőnyeg

Maori szőnyeg

Vibe szőnyeg

Fashion szőnyeg

Plane szőnyeg

Codesign szőnyeg

Paris Map szőnyeg

Flower szőnyeg

Flavio szőnyeg

* A tetőmatricák és a hozzájuk tartozó szőnyeggarnitúrák, valamint
a fényezések lehetséges kombinációiról bővebben a www.citroen.hu
oldalon tájékozódhat.

Új Citroën DS3 Cabrio DESIGN: krómozott oldalvédő elemek
- Nuclear 16” dísztárcsák - ESP - fedélzeti számítógép - nyitható
fekete vászontető - ködlámpák - tempomat és sebességkorlátozó
berendezés - elektromos visszapillantó tükrök - MP3 CD audioberendezés AUX csatlakozóval - Sturm szövetkárpit - bőrborítású,
négy irányban állítható bőrkormány - tolatóradar.
Új Citroën DS3 Cabrio STYLE : A Design felszereltségi szint szériafelszerelésein felül tartalmazza: manuális klímaberendezés
- króm díszítés az első kodlámpáknál - LED -es nappalifény Ashera 16” könnyűfém keréktárcsák- krómozott hűtőmaszk és díszítés a hátsó lökhárítónál - fényes fekete műszerfalbetét - beépített illatosító - kétszínű karosszéria fényezés - Rayados szövetkárpit
- sötétített hátsó ablakok.

Új Citroën DS3 Cabrio SPORT: A Style felszereltségi szint szériafelszerelésein felül tartalmazza: automata fényszórók - Citroën
eTouch - könyöktámasz elöl - automata klímaberendezés - USB
csatlakozó és Bluetooth kihangosító rendszer - esőérzékelős ablaktörlő - Bellone 17” könnyűfém keréktárcsák - elektromosan behajtható külső tükrök - elektrokróm belső tükör - első sport ülések
- szőnyeggarnitúra elöl, hátul - Akinen szövetkárpitozás - teljes
bőrborítású kormánykerék.

RENDELHETŐ SZÍNEK - CITROËN DS3

Hófehér

Perla Fekete (GY)

Rubintvörös (GY)

Azúr Kék (M)

Rallye Piros

Pégase Sárga

Hickory Barna (GY)

Alumínium Szürke (M)

Moondust Szürke (M)

Orange - Citroën DS3 Racing
esetén

Shark Szürke (GY)

RENDELHETŐ TETŐSZÍNEK - CITROËN DS3

Opál Fehér

Infini Kék (GY)

Onyx Fekete

TETŐK - CITROËN DS3 CABRIO

Fekete

Monogramme

Infini Kék

EGYEDI CITROËN DS3 BELSŐ KIEGÉSZÍTŐK
A nyolcféle kivitelben és színben rendelhető műszerfaldíszítés, a hétféle sebességváltógomb, a felniközepek csavardíszei és a különböző távvezérlő- díszítések jóvoltából a karosszéria és a tető színárnyalatával tökéletesen harmonizáló utastér alakítható ki. A kedve és ízlése szerinti konfiguráció kiválasztásához látogasson el a www.citroen.hu weboldalra.

KÁRPITOK

Sturm/
Omni Crêpe Zephyr Szövet(1)

Rayados/
Omni Crêpe Mistral szövet(1)

Akinen (kék)/
Omni Crêpe Mistral szövet(1)

Akinen (fekete)l/
Omni Crêpe Mistral szövet(1)

Claudia Lama perforált/
Claudia Mistral bőrkárpit(1)(2)

Granit perforált (kék)/
Granit (kék) bőrkárpit(1)(2)

Claudia Mistral perforált/
Claudia Mistral bőrkárpit(1)(2)

Crescendo Bracelet Bőr - csak
DS3 Ultra Prestige esetén(1)(2)

Akinen (barna)/
Omni Crêpe Mistral szövet(1)

Alcantara/Szövet/Textilbőr
Mistral DS3 Racing (1)

Bellone 17” keréktárcsa

Bellone Grey 17” keréktárcsa
(Citroën DS3 Ultra Prestige)

KEREKEK (az Ashera és Bellone keréktárcsák többféle fényezéssel is rendelhetők)

Nuclear 16” dísztárcsa

Airflow 16” dísztárcsa

Ashera16” keréktárcsa

Airflow 16” keréktárcsa

(1) Egyéb kiegészítő anyagokkal.
(2) További információkért keresse fel a www.citroen.hu weboldalt.
(M) : metálfényezés; (GY) : gyöngyházfényezés

Nemesis 18” keréktárcsa
(Citroën DS3 Racing)

CITROËN DS3 TÜKÖRHÁZAK
A választott tetőszín az egységes külső megjelenés érdekében a visszapillantótükör-burkolatok színét is meghatározza, de tetszés szerint krómborítás is választható.

TECHNOLÓGIA
A BIZTONSÁG
SZOLGÁLATÁBAN
ABS : A blokkolásgátló rendszer fékezéskor automatikusan szabályozza a féknyomást, hogy megakadályozza a kerekek blokkolását és biztosítsa az útfelülethez való megfelelő tapadást.

KÖRNYEZETVÉDELEM
A CITROËN Airdream megnevezés a márka által kifejlesztett legjobb, a környezet védelmét célzó technológiákat gyűjti egybe: mikrohibrid e-HDi technológia, full hibrid Hybrid4 technológia, és Full Electric
technológia. A fenti technológiák valamelyikével rendelkező gépkocsik azonositását megkönnyítendő, az
érintett változatok az Airdream kereskedelmi megnevezést viselik magukon.

AFU : A vészfékasszisztens a fékpedál hirtelen történő benyomásakor azonnal a
lehető legnagyobbra növeli a féknyomást, hogy ezáltal a lehető legkisebbre csökkenjen a féktávolság. Ezen kívül automatikusan bekapcsolja az elakadásjelzőt,
hogy figyelmeztesse a mögöttünk haladó járműveket.
A CITROËN DS3 modellek CO2 kibocsátásának 98g/km-re csökkentése érdekében, a kézi sebességváltóval szerelt e-HDi 90 Airdream jelzésű motor a következőket kínálja szériában:
CITROËN eTouch : Átfogó és folyamatosan bővülő szolgáltatáskör, amely
Margyarországon, jelenleg ingyenes segélykérő hívást tesz lehetővé baleset és
vészhelyzet esetén. Országtól függően, a beépített GPS modul segítségével lokalizálja a vészhelyzetbe került járművet és automatikusan közli a jármű helyzetét.
Későbbiekben az ingyenes szolgáltatások köre tovább bővül: az eTouch nem
csak vészhelyzet esetén segíti a vezetőt, hanem a mindennapokban is a MyCITROËN weboldalon elérhető ecoDriving szolgáltatás és az on-line szervizfüzet
segítségével.
CITROËN FreeDrive : A DS3-ra a szerződés egész időtartama alatt teljeskörű
garancia vonatkozik, s a gépkocsi mindvégig maximális gondoskodásban részesül: a hibás alkatrészek javításra vagy cserére kerülnek, és a szerződés a munkadíjra is kiterjed. A szerződés az Ön gépkocsiján esedékes valamennyi
időszakos átvizsgálási és karbantartási művelet elvégzését (kopóalkatrészek cseréje, munkadíj, kenőanyagok és komplett külső-belső takarítás) magában
foglalja. A szerződésnek egy kiterjesztett assistance szolgáltatás is részét képezi:
autója meghibásodása, az akkumulátor lemerülése, az indítókulcs elvesztése,
vagy defekt esetén a CITROËN Assistance 0-24 óráig segítségére siet az EU területén. Szükség esetén megkeressük a módját, hogy Ön folytatni tudja az útját:
a körülményektől függően gondoskodunk csereautóról, szállásról, vonat- vagy
repülőjegyről. A szerződés érvényességi idejét, vagy az annak hatálya alá eső
futásteljesítményt a tulajdonos határozhatja meg, személyes igényeitől függően.
A 48 hónapnál hosszabb időtartamra szóló FreeDrive szerződések esetében a
Citroën magára vállalja az első műszaki vizsga valamennyi költségét.

– új generációs Stop & Start rendszer ;
– fékezési energiát visszanyerő rendszer ;
– optimalizált, csökkentett energiaigényű szervokormány ;
– nagyobb hatékonyságú légkondicionáló rendszer ;
– alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok ;
– aerodinamikai csomag: alvázvédő lemez, 16”-os dísztárcsák, módosított sárfogók ;
– optimalizált manuális váltó ;
– sebességváltás-jelző ;
– alacsony fogyasztást segítő motorolaj.

ESP : Az Elektronikus menetstabliziáló rendszer feladata , hogy – egyszerre
hatva a motor fordulatszámára és az egyes kerekekre jutó fékerő elosztására – a
fizikai lehetőségeken belül, gondoskodjon a gépkocsi iránytartásáról.
REF : Az elektronikus fékerőelosztó az ABS-sel együttműködve, az egyes kerekekre ható féknyomást egyenlíti ki, hogy az útburkolat minőségétől függetlenül
optimális legyen a fékhatás.

* A motorok fogyasztására és károsanyag-kibocsátására vonatkozó adatok változhatnak, az aktuális adatokat
keresse a citroen.hu oldalon.
A táblázatban feltüntetett homologizált fogyasztási és kibocsátási adatok meghatározása a -minden gyártóra és eladott gépjárműre kötelezően alkalmazandó - európai mérési normának megfelelően történt. A mért értékek egyaránt
megfelelnek a gazdaságos üzemmódra törekvő, nyugodt vezetési stílusnak és a szigorúan alkalmazott és szabályozott
mérési feltételeknek. A fogyasztási és kibocsátási értékek a valós forgalmi helyzetek, a hőmérséklet, a légnyomás, a
gumiabroncsok állapota és nyomása, a gépjármű terhelése, illetve az esetlegesen felszerelt csomagtartó függvényében is eltérhetnek a hivatalos mérési ciklus során mért adatoktól. A klímaberendezés vagy a fűtés használata, valamint a gépjármű műszaki állapota szintén befolyásolhatja az üzemanyag- fogyasztást.

CITROËN : TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS
• KÉT ÉVES CITROËN GARANCIA
A hibás alkatrészek javítása vagy cseréje, assistance-szolgáltatás a hét minden napján, a nap 24órájában.
• ÁTROZSDÁSODÁS ELLENI GARANCIA
Személygépkocsikra 12 év.
Haszongépjárművekre 5 év.
• FÉNYEZÉSI GARANCIA
Személygépkocsikra 3 év.
Haszongépjárművekre 2 év.
• CITROËN CHRONO SERVICE
Gépkocsiját előzetes bejelentkezés nélkül, azonnal fogadjuk
az alábbi kisebb beavatkozásokra: olajcsere, gumiabroncsok,
fékek és kipufogó javítása, futómű-beállítás és tartozékok felszerelése.
• CSEREAUTÓ
Amíg autója a szervizben van, kedvezményes áron
csereautót biztosítunk Önnek.

CITROËN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK
Érdeklődjön a márkakereskedői hálózatban..
• ESSENTIALDRIVE SZERZŐDÉS
KITREJESZTETT GARANCIASZERZŐDÉS: AKÁR 5 ÉVRE IS
BIZTOSÍTHATJA NYUGALMÁT
CITROËN-je a jótállási időszakot követően is ugyanolyan
garanciát élvez, mint a legelső napon: szerződése a hibás
alkatrészek cseréjén, vagy javításán túl a munkadíjra is kiterjed. Ráadásul a CITROËN Assistance a hét minden napján, a
nap 24 órájában segítségére siet Magyarország, sőt egész
Európa területén.
A szerződés időtartama: 36, 48 vagy 60 hónap(2)
(Futásteljesítmény: 60 000–200 000 km(3)(1)

sikeres vizsgához szükséges beavatkozásokat.
Gépjárművét kívül-belül kitakarítva adjuk át Önnek. Amíg
CITROËN-je a karbantartási tervben szereplő műveletek
elvégzése céljából javítóműhelyünkben tartózkodik, egy szervizbérautót bocsátunk rendelkezésére.
A szerződés időtartama: 24, 36, 48 vagy 60 hónap(2)
(Futásteljesítmény: 40 000–200 000 km(3)(1)

(1) amelyik határt a gépkocsi előbb eléri
(2) az első forgalomba helyezéstől számítva
(3) maximum futásteljesítmény 0 km-től számítva

• COMFORTDRIVE SZERZŐDÉS
GARANCIA- ÉS KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS: KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS HATÉKONYSÁG MINDENEK FELETT
A kiterjesztett garancián, valamint az assistance szolgáltatáson túl szerződése a gépjármű karbantartási tervében szereplő összes műveletre kiterjed (alkatrészek, munkadíj és
kenőanyagok). Gépjárműve karbantartásának idejére előnyös
feltételekkel igényelhet magának szervizbérautót.
A szerződés időtartama: 24, 36, 48 vagy 60 hónap(2)
(Futásteljesítmény: 40 000–200 000 km(3)(1)

AUTOMOBILES CITROËN :a jelen katalógusban szereplő adatok változtatásának jogát fenntartja, illetve a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal. Az aktuális adatokért, bővebb információért kérjük látogassa meg a www.citroen.hu
címen elérhető weboldalunkat! Az Automobiles Citroën igazolja, hogy a használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó, 2000/3/EK számú, 2000. szeptember 16 -án kelt európai közösségi iránylevl rendelkezéseit alkalmazva eleget tett az
irányelvekben megfogalmazott cékitűzéseknek, és az általa forgalmazott termékek gyártásához felhasznál újrahasznosított anyagokat. Az Európai Unióban forgalomba kerülő CITROËN gépjárművek felszereltsége országonként eltérő lehet.
A CITROËN típuskínálatába tartozó modellek felszereltségének részletes leírásáért, illetve minden további információért keresse fel márkakereskedőjét vagy látogasson el a www.citroen.hu honlapra!
Citroën Assistance: +36 80 200 880.

Készítette 2013. márciusában:

• FREEDRIVE SZERZŐDÉS: TELJES NYUGALOM
A kiterjesztett garancián, valamint az assistance szolgáltatáson túl szerződése a karbantartási műveletek mellett a
kopóalkatrészek cseréjére és javítására is kiterjed. Ingyen felkészítjük autóját a műszaki vizsgára, miután felmértük a

www.citroen.com

