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Smluvní záruka
P|atnost tohoto záručního |istu je podmÍněna iádnlm vyp|něním níŽe
uve-deného rámečku a, otisknutím obchodního razÍtka prodejce C|T.
ROEN' kter! Vozid|o pťoda|' Sm|uvní záruka p|atí ode dne skutečného
predání vozid|a zákazníkovi' tj. od data začátku záruky uvedeného v
tomto záručním |istu. Uplatnění záruky 1e podmíněno provedením pra-
vide|nlch proh|ídek tak, jak jsou stanoveny v Servisní a záruční kníŽce.
Rozhodující jsou vyp|něné kupony v této knížce.
Tento dokument obsahuje podrobn! popis sm|uvních záruk' které
v robce c|TRoEN poskytuje na vozidlo zákazníka, a podmínek jejich
upIatnění.
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Doporučujeme Vám, abyste s touto kníŽkou uchovávali také faktury a da|ší dok|ady t;ikající se udrŽby prováděné na Vašem vozid|e.
V pĚípadě prodeie vozid|a ie tieba novému maiite|i pĚedat veškerou pa|ubní dokumentaci.

* Nebo dÍíve, pod|e doporučení palubní diagnost iky L!_l



slrĎÓvÁt{í ÚnnŽev

NásIedující strany jsou určené k otisknutí'i,azítka odborného automobiIového opravce,
ktenj' proved| drŽbu Vašeho vozid|a značky
CITROEN

PoŽádejte odborného automobi|ového opravce,
kterého' jste si zvo|i|i, aby vyp|ni| níŽe uvedená
po|e (d.etum, proběh ki|ometr , prišti proh|ídka...)
s ohleťlém na podmínky provozování vozid|a.

Doporučujeme Vám uschovat spo|u se Servisní
a záruční kníŽkou rovněŽ faktury a dok|ady
tlkající se drŽby prováděné na Vašem vozid|e.

V prípadě odprodeje vozid|a je tĚeba piedat
všechny dokumenty k vozidIu novému vIastníkovi.

,Provádění pravideln ch servisních
prohlídek je záručními podmÍnkami
vyrobce stanoveno jako povinné.
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