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obchodní záruky c|TRoĚN
Aby obchodni záruky c|TRoĚN vstoupi|y v p|atnost, musí být tento
certifikát záruky vyp|něn a označen oficiálním razítkem provozovny
prodejce. P|atnost těchto zárukje podmíněna prováděn|m pravide|-
ných prohIidek vozid|a tak' jakjsou uvedeny v p|ánu údrŽby Vašeho
Vozu, což doloží Vyp|něné kupóny v této servisni kniŽce' obchodni
záruky c|TRoEN jsou p|atné ode dne dodání vozíd|a zákazníkovi
(datum počátku záruky uvedené na této stránce)'
Podrobné informace o obchodních zárukách c|TRoĚN' ktenými je
kMo vozid|o zákazníka a rovněŽ podmínky jejich p|atnosti jsou
uvedeny v této servisní knížce.
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P|án pravide|né údÉby uÉený pfusně pro vaše vozid|o vám by| předán spo|u s ním. Je u|ožen v deskách s vozovou dokumentací.
Pokud Vám tento dokument chybÍ|
- Váš prodejce ngbo ktenikoliv autorizovaný opravce značky Vám může dodat jeho náhradní exemp|ář
nebo
- sami si můŽete p|án vytisknout z Vaší osobni sekce* na intemetových stránkách značky-
. K dispozici podle země prodeje

DopoÍučujeme Vám, abyste s touto knížkou uchováva|i také faktury a da|ší dok|ady týkaj|cí se údrŽby prováděné na Vašem vozid|e'
V případě prodeje Vozid|a je třeba novému majite|i předat Veškerou vozovou dokum€ntaci'
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sLEDoVÁNíÚonŽev

. Provádéní p|avidelnýcb servisnich Pro-
hlídek je záručnimi podfiínkafii výrobce
stanoveno jako povinné'

Nás|edujíci strany jsou určené k otisknuii razit-
ka odborného automobi|ového opravce' ktený
proved| údržbu Vašeho vozid|a značky C|TRoEN'

Požádejte automobi|ového opravce' kteÍého jste
si zvo|i l i '  aby vyplniI niŽe uvedená po|e (datom'
proběh ki lometrú, příští prohIidka' ' ') s oh|edem
na podmínky provozování Vozidla

DoporučL]jeme Vám uschovat spo|U se Servisni
a záruční kníŽkou rovněŽ faktury a dok|ady
týkající se ÚdrŽby pÍováděné na Vašem Vozid|e

V připadě odprodeje vozid|a je třeba předat
VŠechny dokumenty k Vozid|u novému V|astni-
Kovr.
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