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zÁnuční usr

Smluvní záruka
P|atnost tohoto záručního |istu je podmíněna iádn m vyp|něním níŽe
uvedeného rámečku a otisknutím obchodního razítka prodejce C|T-
noÉN, ktenj 'Vozid|o proda|. Sm|uvní záruka p|atí ode dne skutečného
predání vozid|a zákazníkovi' tj. od data začátku záruky uvedeného v
tomto záručním |istu. Up|atnění záruky je podmíněno provedením pra-
videlnlch proh|ídek tak' jak jsou stanoveny v Servisní a záručni knížce.
Rozhodující jsou vyp|něné kupony v této kníŽce.
Tento dokument obsahuje podrobn! popis sm|uvních záruk, které
Vyrobce c|TRoÉN poskytuje na vozid|o zákaznika, a podmínek jejich
uoIatnění.
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Piíprava, piedání Vozu pod|e postupu specifikovaného
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Doporučujeme Vám' abyste s touto kníŽkou uchováva|i také Íaktury a da|ší dok|ady tlkající se udrŽby prováděné na Vašem vozid|e.
V piípadě prodeie vozid|a ie tieba novému maiite|i piedat veškerou pa|ubní dokumentaci.



sLEDoVÁttí ÚonŽev

NásIedujícÍ strany jsou určené k otisknutí
razítka odborného automobiIového ooravce.
ktenl' proved| udrŽbu Vašeho vozid|a značky
CITROEN.

PoŽádejte odborného automobi|ového opravce,
kterého jste si zvo|iIi, aby vyp|ni| níŽe uvedená
po|e (datum, proběh ki|ometr , pĚíští proh|ídka...)
s oh|edem na podmínky provozování vozid|a.

Datum:,d3 l o/ l ď0/r km : 3=f}}

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

V piípadě odprodeje vozid|a je tieba predat
všechny dokumenty k vozidIu novému vlastníkovi.

,Prováděni pravideln ch servisních
prohlídek je záručnÍmi podmÍnkami
ulrobce stanoveno jako povinné.
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