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Smluvní záruka
P|atnost tohoto záručního |istu je podmíněna iádnlm vyp|něním
níŽe uvedeného rámečku a otisknutím obchodnÍho razítka orode-
jce clTRoĚN, ktenj' vozid|o proda|. Sm|uvnÍ záruka p|atí ode dne
skutečného piedání vozid|a zákazníkovi, tj. od data začátku záruky
uvedeného v tomto záručním |istu. Up|atnění záruky je podmíněno
provedením pravide|nfch proh|ídek tak' jak jsou stanoveny v Sešitu
ridrŽby. Rozhodující jsou vyp|něné kupony v tomto sešitu.
Tento.dokument obsahuje podrobnf popis sm|uvních záruk, které
vlrobce c|TRoEN poskytuje na vozid|o zákaznÍka, a podmínek jejich
up|atnění. ďi

IDENTIF]KACE VOZIDLA

v.r.N.

1 C,{0
Datum začátku zárlky

Datum konce záruky

Mode| . kuj.ltJgo ÝŮ!.!0
Pativo N\rTh

Registrační značka. tĎ Ý i3Lr ?.,
clTFtoEn

HradiŠéko pod Medníkcm 413, PSC 252 09
|Co: 48036919, D|Č: CZ48o36919
provozovna: Českobrodská 831
190 12 Praha 9.  Do|ní Počernice
te|. /Íax: 281 931 1 09, 281 931 500

Doporučujeme Vám, abyste s tímto sešitem uchováva|i také faktury a da|ší dok|ady tlkající se drŽby prováděné u Vašeho vozid|a.
V piípadě prodeje vozid|a je tÍeba novému majite|i piedat veškerou pa|ubní dokumentaci'
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l letum : I

Normální Podmínky L--.l ZtiŽenéPodmínky I

PŤíštÍ prohlídka

nn km nebo dne

Datum: I Datum:  I

Normá|ní Podmínky LJ ZtíŽené Podmínky D Normální Podmínky L-J ZtíŽené Podmínky !
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Pfíští prohlÍdka PÍíštÍ prohlídka
nÍi km nebo dne /nži km nebo dne
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