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obchodní záruky clTRoEN
Aby obchodni záruky c|TRoĚN vstoupi|y v platnost, musí bft 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, jakjsou uvedeny v p|ánu drŽby Vašeho
vozu, coŽ do|oŽí vyp|něné kupÓny v této Servisní kníŽce. obchodní
záruky C|TROĚN jsou p|atné ode dne dodání vozid|a zákazníkovi
(datum počátku záruky uvedené na této stránce).
Podrobné informace o obchodních zárukách c|TRoÉN, ktenj,mi je
kryto vozid|o zákaznÍka a rovněŽ podmínky jejich p|atnosti jsou
uvedeny v této Servisní kníŽce.

IDENTIFIKACE PRODEJCE
Príprava' piedání Vozu pod|e postupu specjÍikovaného vÝrobrem
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Razítko prcde.iny CÍTRoEN

Plán pravide|né ridrŽby určenf pŤesně pro Vaše vozid|o Vám by| pŤedán spo|u s ním. Je uložen v deskách s vozovou dokumentaci.
Pokud Vám tento dokument chybí:
- Váš prodejce nebo kten/koliv autorizovanÝ opravce značky Vám m Že dodat jeho náhradní exemp|ái
nebo
- Sami si mťrŽete p|án vytisknout z Vaší osobní sekce* na internetovÝch stránkách značky.
. K dispozici podle země prcdeje

Doporučujeme Vám, abyste s touto kníŽkou uchováva|i také faktury a da|ší dok|ady tlkající se drŽby prováděné na Vašem vozid|e.
V pŤípadě prodeje vozid|a je tÍeba novému majite|i pŤedat veškerou Vozovou dokumentaci.



Nás|edující strany jsou určené k otisknutí razít-
ka odborného automobi|ového opravce, kten'/
proved| drŽbu Vašeho vozid|a značky c|TROĚN.

PoŽádejte automobiIového opravce' kterého jste
si zvo|i| i ,  aby vyp|ni| níŽe uvedená po|e (datum,
proběh ki|ometrťr, pÍíští proh|ídka...) s ohledem
na podmínky provozování vozid|a.

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

V piípadě odprodeje vozid|a je tĚeba pÍedat
Všechny dokumenty k vozid|u novému V|astní-
kovi.
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C Prováděni pravidelnj,ch servisních pro-
hlídek je záručnÍmi podmínkami ulrobce
stanoveno jako povinné'
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