A 3 évesnél idősebb CITROËN gépjárműveket
érintő karbantartási munkákhoz a márka
az EUROREPAR alkatrészeket ajánlja.
· A gyártó által garantált minőség
· 2 év jótállás (az alkatrészekre és a munkadíjra)*
· Garantáltan versenyképes ár
· Folyamatosan bővülő kínálat, mely az összes
3 évesnél idősebb Citroën gépjármű igényeit
kielégíti

MŰHELYTITKOK
A LENGÉSCSILLAPÍTÓKRÓL

A KENŐANYAGOKRÓL

AZ ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOKRÓL

A SZÉLVÉDŐRŐL

AZ AKKUMULÁTORRÓL

AZ EREDETI ALKATRÉSZEKRŐL

A LÉGKONDICIONÁLÓRÓL
ÉS A POLLENSZŰRŐRŐL

A CSEREDARABOS
ALKATRÉSZEKRŐL

A KIPUFOGÓRENDSZERRŐL
ÉS A RÉSZECSKESZŰRŐRŐL

A GUMIABRONCSOKRÓL

A VILÁGÍTÁSRÓL

A TÉLI GUMIKRÓL

A FÉKRENDSZERRŐL

AZ ÁTVIZSGÁLÁSRÓL

MŰHELYTITKOK

AZ EUROREPAR
ALKATRÉSZEKRŐL

AZ EUROREPAR ALKATRÉSZEKRŐL

3 ÉVESNÉL IDŐSEBB
GÉPJÁRMŰVEKHEZ

A VEZÉRMŰKÉSZLETRŐL

FEDEZZE FEL EUROREPAR ALKATRÉSZEKET
TARTALMAZÓ FIXDÍJCSOMAGJAINKAT
A CITROEN.HU WEBOLDALON!
*A feltételeket
eleket lásd a prospektusban.
el
prospek
spekktusban.
t
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MINŐSÉG
& MEGBÍZHATÓSÁG

A GYÁRTÓ
AJÁNLÁSÁVAL

2 ÉV JÓTÁLLÁS
(ALKATRÉSZ ÉS MUNKADÍJ)*

*A feltételeket lásd a prospektusban.

EUROREPAR ALKATRÉSZEK
Autója valamennyi szerkezeti elemét lefedik, köztük
a következőket:
• FÉKRENDSZER: fékbetétek,
féktárcsák, hátsó fékkészlet stb.
• FELFÜGGESZTÉS/
KORMÁNYMŰ:
lengéscsillapítók, gömbfejek,
csapágyak stb.
• VILÁGÍTÁS: ablaktörlő lapátok, izzók
• VEZÉRMŰ: vezérműszíj,
vezérműkészlet, vízpumpa stb.
• KIPUFOGÓRENDSZER:
kipufogódob, katalizátorok,
részecskeszűrő stb.

• TENGELYKAPCSOLÓ
• INDÍTÓ- ÉS
GYÚJTÓRENDSZER:
akkumulátorok,
generátorok, önindítók,
gyertyák stb.
• SZŰRŐK: lég-, pollen-,
benzin-, olaj-, gázolajszűrő stb.
• LÉGKONDICIONÁLÓ:
kondenzátorok,
szárítószűrők stb.
• FOLYADÉKOK: hűtő-, fékés ablakmosó folyadék stb.

MINŐSÉGBARÁT
MÁRKA ÉS HÁLÓZAT
A CITROËN hálózat az EUROREPAR
alkatrészek gyártási vagy anyaghibája esetén
– az alkatrészekre és a munkadíjra egyaránt
kiterjedő – kétéves szerződéses jótállást* vállal.
A CITROËN hálózat szakemberei részéről minőségi
kiszolgálásra számíthat, az EUROREPAR alkatrészek
pedig segítenek megőrizni gépjárműve kvalitásait.
Az Ön és szerettei biztonsága és nyugalma
számunkra mindennél fontosabb.

A CITROËN KOMOLYAN VESZI
A KÖRNYEZETVÉDELMET
A CITROËN, mint a környezet védelméért
felelősséget érző konstruktőr, aktív szerepet
vállal a szennyező anyagok kezelésében**.
A CITROËN és hálózata a gépjárművek teljes életciklusa
alatt (a modellek tervezésétől egészen a használt
alkatrészek újrahasznosításáig) gondosan ügyel
a környezet megóvására**.

MAXIMÁLIS MEGBÍZHATÓSÁG
Az EUROREPAR alkatrészek 2 éves jótállást* élveznek, mely
az alkatrészekre és a munkadíjra egyaránt kiterjed.
Tartósság, kényelem, esztétikum és teljesítmény tekintetében
maximálisan megfelelnek a hatályos normáknak és előírásoknak.
Ugyanakkor kiemelt gyelmet fordítunk az alkatrészek
biztonsági jellemzőire is.

KIFOGÁSTALAN MINŐSÉG
Az EUROREPAR alkatrészeket a Citroën mérnökei és minőségügyi
szakértői vizsgálták be és hagyták jóvá, akik a gyárilag beszerelt
alkatrészek minőségi és műszaki jellemzőiből kiindulva kiváló szakmai
hírnévnek örvendő alkatrész-beszállítókat választanak (auditált gyártási
folyamat, megkövetelt ISO/TS tanúsítvány stb.).

Fékrendszer

Felfüggesztés/kormánymű

Világítás

Vezérmű

Kipufogórendszer

Tengelykapcsoló

Indító- és gyújtórendszer

Szűrők

Légkondicionáló

TERVEZHETŐ KÖLTSÉGEK
A teljesítmény, a minőség és a gazdaságosság szempontjait sikeresen
ötvöző EUROREPAR alkatrészkínálat ideális választás a 3 évesnél
idősebb gépjárművekhez. Ráadásul az ilyen autókhoz az EUROREPAR
alkatrészeket tartalmazó Citroën 3+ FIXDÍJCSOMAGOKAT is
igénybe veheti.

Folyadékok

A lista nem teljes, illetve a képen bemutatott családok közül nem mind elérhető
Magyarországon

* Az egyes alkatrészek jótállási időtartamára vonatkozóan kérdezze meg
CITROËN szerviztanácsadóját!
** Bővebb információt a citroen.hu oldalon talál.

