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Smluvní záruka
P|atnost tohoto z{ručního Iistu je podmíněna iádn;im vyp|něním
níže uvedeného rámečku a otisknutím obchodního razítka prodejce
c|TRoEN, kte4i vozid|o proda|. Sm|uvn i záruka p|atí ode dne skutečné-
ho pĚedání vozid|a zákazníkovi, tj. od data začátku záruky uvedeného
V tomto záručnim |istu. Up|atnění záruky je podmíněno provedením
pravidelnlch 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 v17robce
c|TRoEN poskytuje na vozidlo zákaznÍka, a podmínek jejich up|atnění.
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Datum začátku záruky

Datum konce záruky

Model : C- EtfSf f
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Razítko pÍodejny clTRoĚN

P|án pravide|né držby urěen pÍesně pro Vaše vozid|o Vám by| pĚedán spo|u s ním. Je uloŽen v deskách s vozovou dokumentací.Pokud Vám tento dokument chvbí:
- Váš prodejce nebo kteryiko|iv áutorizovan5i opravce značky Vám mriŽe dodat jeho náhradní exemp|áĚneDo
- Sami si mťrŽete p|án vytisknout z Vaší osobní sekce* na internetov5ich stránkách znaČky- K dispozici podle země prodeje
Doporučujeme.Vám, abyste s touto kníŽkou uchováva|i.také faktury a da|ší dok|ady tÝkající se udrŽby prováděné na Vašem vozid|e.V pĚípadě prodeje vozidla je tĚeba novému majite|i pĚedat veškerou pa|ubnÍ dokumentaci.



NásIedující strany jsou určené k otisknutí
razÍtka odborného automobiIového opravce,
kten./ proved| drŽbu Vašeho vozid|a značky
CITROEN.

PoŽádejte odbofiého automobi|ového opravce,
kterého jste si zvo|ili, aby vyp|ni| níŽe uvedená
pole (datum, proběh ki|ometr '  pĚíští proh|ídka...)
,s oh|edem na ppdmínky provozování vozid|a.

Doporučujeme Vám uschovat spo|u se Servisní
a záručni kníŽkou rovněŽ faktury a dok|ady
t1ikajicí se drŽby prováděné na Vašem vozid|e.

V pŤípadě odprodeje vozid|a je tĚeba pĚedat
všechny dokumenty k vozidIu novému vIastníkovi.

.Provádění pravidelnych servisních
prohlídek je záruěnÍmi podmínkami
vyrobce stanoveno jako povinné.
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