
SERV|SNÍ n zÁnuČNÍ rN íŽrn

4t0lb ,
&

clTFloĚ



obchodní záruky clTRoĚN
Aby obchodní záruky c|TRoĚN vstoupi|y v p|atnost, musí blt tento
certifikát záruky vyp|něn a označen oficiá|ním razítkem provozovny
prodejce. P|atnost těchto záruk je podmíněna prováděním pravide|-
n ch proh|ídek vozid|a tak, jak jsou uvedeny v p|ánu drŽby Vašeho
vozu, coŽ do|oŽí vyp|něné kupÓny v této Servisní kníŽce. obchodnÍ
záruky ClTRoĚN jsou p|atné ode dne dodání vozid|a zákaznikovi
(datum počátku záruky uvedené na této stránce).
Podrobné informace o obchodních zárukách c|TRoĚN, ktenimi je
kryto vozid|o zákaznika a rovněŽ podmínky jejich p|atnosti jsou
uvedeny v této Servisní kníŽce.
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Datum poěátku záruky

Datum konce záruky

Model

Palivo

, c1 .P+
. a13-Í-L

Motor:  43 ] ,Í-

*'tfk
Registrační značka:5l+ furr

P|án pravide|né držby určenf pŤesně pro Vaše vozid|o Vám by| piedán spo|u s ním. Je u|ožen v deskách s vozovou dokumentací'
Pokud Vám tento dokument chybí:
- Váš prodejce nebo kten./ko|iv autorizovan! opravce značky Vám mťrŽe dodat jeho náhradnÍ exemp|ái
neoo
- Sami si m Žete p|án vytisknout z Vaší osobní sekce* na internetovlch stránkách značky.
* K dispozici podle země prodeje

Doporučujeme Vám, abyste s touto kníŽkou uchováva|i také faktury a da|ší dok|ady tlkajÍcí se ridrŽby prováděné na Vašem vozidle'
V pÍípadě prodeje vozid|a je tÍeba novému majite|i pťedat veškerou Vozovou dokumentaci'
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Piiprava, piedáni Vozu ooot1ptr' Asu[ikovaného v}irobcem'
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Nás|edující strany jsou určené k otisknutí razít-
ka odborného automobi|ového opravce' ktenj'
proved| ÚdrŽbu Vašeho vozid|aznačky c|TRoĚŇ.

PoŽádejte automobilového opraVce, kterého jste
si zvol i| i ,  aby vyp|ni| níŽe uvedená po|e (datum,
proběh kiIometr , pňíští proh|ídka...) . oi. '|edem
na podmínky provozování vozid|a'

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

{ oríoade odprodeje vozid|a je tĚeba piedat
všechny dokumenty k vozid|u novému viastní-
KOVI.

l Prováděni pravidelnych servisnÍch pro-
hlídek je záručnimi podminkami vyrobce
stanoveno jako povinné.
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Normá|ní podmínky ffi ZtíŽené podmínky I Normá|ní podmínky- ̂  Ztižené podmínky.X

::,*!'*i?l*ili

1};..rfl,, '

$ffi


