BIZNESKLASA
DLA TWOJEJ FIRMY
CITROËN

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
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GAMA CITROËN BUSINESS
Citroën C-Elysée
Citroën C3 Picasso
Citroën C4
Citroën C5
Citroën Berlingo Multispace
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SERIABUSINESS

CITROËN C-ELYSÉE

Szeroki rozstaw osi i kół czyni z CITROËNA C-Elysée
samochód doskonale sprawujący się na drodze oraz bardzo
bezpieczny, i to zarówno w mieście jak i poza nim. Testowany
na dystansie czterech milionów kilometrów na całym świecie
i we wszystkich możliwych warunkach jazdy, CITROËN
C-Elysée okazał się solidnym samochodem, który może
przetrwać wiele lat użytkowania.

PRZETESTOWANY NA DYSTANSIE 4 000 000 KILOMETRÓW
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SERIABUSINESS

CITROËN C-ELYSÉE BUSINESS

W STANDARDZIE

W OPCJI
Szyby tylne sterowane
elektrycznie

ESP
Poduszki powietrzne kierowcy, pasażera i boczne

Radar parkowania tyłem
Connecting Box

Zamek centralny sterowany pilotem
Kanapa tylna dzielona 1/3 – 2/3
ze składanym oparciem
Klimatyzacja manualna

1.6 HDi 90 SEDUCTION

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym*: 4,3 l/100 km
Emisja CO2: 112 g/km

* na felgach 15”

Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane
Radio CD MP3 z dwoma głośnikami
i zintegrowanym wyświetlaczem
Reflektory przeciwmgłowe

PRZESTRONNE WNĘTRZE

CONNECTING BOX
BAGAŻNIK

Przy wyborze materiałów wykończeniowych brano pod
uwagę ich elegancję, trwałość i łatwość utrzymania
w czystości.
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Wymiary zewnętrzne CITROËNA C-Elysée przekładają się
na przestronność kabiny. Pasażerowie z tyłu mają dużo
przestrzeni na nogi. W kabinie CITROËNA C-Elysée
wystarczy miejsca dla każdego!

Connecting Box zawiera zestaw
głośnomówiący Bluetooth,
gniazdo jack i USB, do których
można podłączyć odtwarzacz
MP3 lub pamięć USB.

Łatwo dostępny, praktyczny i obszerny
bagażnik ma pojemność 506 litrów,
co wyróżnia CITROËNA C-Elysée wśród
samochodów z tej samej kategorii.
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SERIABUSINESS

CITROËN C3 PICASSO

C3 Picasso zrywa
z tradycyjną stylistyką. Nowatorska
forma „Space Box” gwarantuje
maksymalnie przestronne wnętrze przy
minimalnych gabarytach zewnętrznych.
C3 Picasso w mgnieniu oka dostosuje
się do wszystkich sposobów użytkowania
i sprawdzi się jako ujmujący, elastyczny
i wyjątkowy partner w każdej sytuacji.

SPACE BOX
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SERIABUSINESS

CITROËN C3 PICASSO BUSINESS

W STANDARDZIE
Poduszka powietrzna kierowcy
i pasażera

Przeszklony dach „Cielo”

Poduszki powietrzne boczne

Connecting Box

Poduszki powietrzne kurtynowe

Nawigacja eMy Way

Szyby przednie sterowane
elektrycznie

Radar parkowania tyłem

Klimatyzacja manualna
Radio CD MP3 + 4 głośniki
+ sterowanie z kolumny kierownicy

1.4 VTi 95 SEDUCTION

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,6 l/100 km
Emisja CO2: 153 g/km

1.6 HDi 90 SEDUCTION

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 4,7 l/100 km
Emisja CO2: 123 g/km

W OPCJI
ESP + ASR

(w Pakiecie Miejskim)
Klimatyzacja automatyczna
dwustrefowa (w Pakiecie
Klimat)

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

FUNKCJONALNE WNĘTRZE
PANORAMICZNA SZYBA PRZEDNIA

RADAR PARKOWANIA TYŁEM

Wnętrze C3 Picasso można łatwo adaptować do potrzeb
i zagospodarować na wiele sposobów.
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Panoramiczna szyba przednia z cienkimi
słupkami zapewnia nadzwyczajną widoczność drogi i otoczenia.

Wnętrze CITROËNA C3 Picasso to przejaw
kreatywności i troski o komfort. Każdy detal
zaprojektowany został tak, aby podróż
przeobraziła się dla pasażerów we wspólne
chwile przyjemności.

Radar parkowania ułatwia manewry na
biegu wstecznym.
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SERIABUSINESS

CITROËN C4
Pozwól się uwieść użytecznej
i przyjaznej technologii, którą
CITROËN C4 oddaje do Twojej
dyspozycji. Jego sylwetka już na
pierwszy rzut oka sprawia wrażenie
mocnej i stabilnej. Dopracowane
linie oraz chromowane akcenty
świadczą o uwadze, jaką poświęcono
wyglądowi nadwozia. Z kolei styl
wnętrza jest zapowiedzią komfortu
i zaawansowanych rozwiązań
technologicznych.
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POZYTYWNA ENERGIA DLA BIZNESU
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SERIABUSINESS

CITROËN C4 BUSINESS

W STANDARDZIE

W OPCJI

Klimatyzacja manualna

Alarm

Poduszka powietrzna kierowcy

Connecting Box

Poduszka powietrzna pasażera
z możliwością odłączenia
Poduszki powietrzne boczne
Poduszki powietrzne kurtynowe
Przednie światła przeciwmgłowe
z funkcją statycznego doświetlania
zakrętów

1.6 HDi 90 VITAMIN

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym*: 4,2 l/100 km
Emisja CO2: 110 g/km*

1.6 HDi 115 VITAMIN

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym*: 4,6 l/100 km
Emisja CO2: 119 g/km*

Radio CD MP3 ze sterowaniem
z kolumny kierownicy

* na felgach 16”

ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE
REGULATOR PRĘDKOŚCI
STANOWISKO KIEROWCY
WSKAŹNIK ICR

Stanowisko kierowcy to harmonijne połączenie
ciekawego designu i zasad ergonomii.
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Światła przeciwmgłowe z funkcją statycznego
doświetlania zakrętów umożliwiające wcześniejsze dostrzeżenie innych użytkowników drogi
i ewentualnych przeszkód na zakrętach i skrzyżowaniach.

Programowany regulator/ogranicznik prędkości pozwalający kontrolować prędkość
jazdy w każdej sytuacji.

Po analizie parametrów jazdy, wskaźnik zmiany
przełożenia ICR sygnalizuje kierowcy optymalny moment do zmiany biegu.
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SERIABUSINESS

CITROËN C5
PIĘKNO W CZYSTEJ POSTACI

Nowy CITROËN C5, zarówno pod względem designu jak i zaawansowania technologicznego, wpisuje się w innowacyjność,
z której znana jest Marka spod znaku dwóch szewronów. Jego linie są nowoczesne i szlachetne. CITROËN C5 zapewnia
wyjątkowy komfort i przyjemność z jazdy, a jego zachowanie na drodze jest pewne, niezależnie od sytuacji. CITROËN C5
to nie tylko samochód, który uwodzi od pierwszej chwili – to styl życia.
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SERIABUSINESS

CITROËN C5 BUSINESS
W STANDARDZIE

W OPCJI

ESP + ASR + Inteligentny System
Kontroli Trakcji

Reflektory biksenonowe
kierunkowe**

Klimatyzacja automatyczna
dwustrefowa

Nawigacja eMy Way

Poduszki powietrzne: przednie
kierowcy i pasażera, boczne
z przodu, kurtynowe z przodu
i z tyłu, poduszka kolanowa kierowcy

2.0 HDi 140 SELECTION

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,3 (5,5)* l/100 km
Emisja CO2: 139 (149)* g/km

2.0 HDi 160 SELECTION

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,3 (5,3)* l/100 km
Emisja CO2: 139 (143)* g/km

* dla wersji Tourer

** niedostępne dla 2.0 HDi 140

Connecting Box (zestaw głośnomówiący
Bluetooth + gniazdo USB)
Elektryczny hamulec postojowy**
Reflektory przeciwmgłowe
Zawieszenie Hydractive III+**
Radar parkowania tyłem i przodem
z pomiarem miejsca parkingowego

HYDRACTIVE III+
WKLĘSŁA SZYBA TYLNA

HAMULEC POSTOJOWY

REFLEKTORY KSENONOWE

Reflektory ksenonowe to luksusowe wyposażenie, które podkreśla temperament prawdziwego zdobywcy szos.
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Pionierskie zawieszenie Hydractive III+ gwarantuje bezpieczną i komfortową jazdę.
Automatycznie dostosowuje się do charakterystyki nawierzchni i stylu jazdy kierowcy
oraz zapewnia stały prześwit niezależnie od
obciążenia pojazdu.

Kształt szyby tylnej zapowiada łatwy dostęp
do okazałego bagażnika CITROËNA C5
i naturalne wykorzystanie strumienia powietrza do czyszczenia tylnej szyby.

Dla komfortu i bezpieczeństwa użytkowników,
CITROËN C5 z zawieszeniem Hydractive
III+ wyposażony został w elektryczny
hamulec postojowy, który zaciska się automatycznie po wyłączeniu silnika i zwalnia się
w momencie przyspieszenia.
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SERIABUSINESS

CITROËN
BERLINGO MULTISPACE

Sylwetka Berlingo jest zdecydowanie nowoczesna i bardzo
dynamiczna. Szeroka szyba przednia oraz system okien dachowych
zapewniają optymalną widoczność i doświetlenie wnętrza. Berlingo
jest również królem funkcjonalności ze względu na niezliczoną ilość
schowków. Zastosowanie takich rozwiązań jak wewnętrzne relingi
dachowe czy Modutop nowej generacji, świadczy o zoptymalizowaniu
przestrzeni zgodnie z zasadami ergonomii i funkcjonalności.

FUNKCJONALNOŚĆ NA CO DZIEŃ
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SERIABUSINESS

CITROËN BERLINGO BUSINESS

W OPCJI

W STANDARDZIE
W WERSJI SELECTION:

Poduszki powietrzne
kurtynowe

Poduszka powietrzna kierowcy
i pasażera

Nawigacja eMy Way

Poduszki powietrzne boczne

Connecting Box

Szyby przednie sterowane elektrycznie

System okien dachowych
MODUTOP (XTR)

Tylna kanapa dzielona 1/3 – 2/3
Lusterka boczne sterowane elektrycznie

Regulator prędkości

Radio CD MP3

1.6 VTi 120 XTR, EXCLUSIVE

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 7,3 l/100 km
Emisja CO2: 169 g/km

1.6 HDi 90* SELECTION, XTR

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,3 l/100 km
Emisja CO2: 139 g/km

1.6 HDi 115 XTR, EXCLUSIVE

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,3 l/100 km
Emisja CO2: 139 g/km

Reflektory przeciwmgłowe
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
W WERSJI XTR DODATKOWO:
Podwyższone zawieszenie
(prześwit do 150 mm)
Trzy pojedyncze fotele w 2. rzędzie

* silnik dostępny również z wersją wyposażenia:
Attraction, Seduction, Exclusive

MODUTOP
WNĘTRZE

NAWIGACJA eMy Way
REGULATOR PRĘDKOŚCI

Wymiary wnętrza zapewniają pasażerom dużą swobodę.
Wielość możliwych układów wnętrza sprawia, że wszystko
tu jest możliwe.
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System schowków i okien dachowych
Modutop®, znak szczególny tego modelu,
obejmuje m.in. przeszklony dach, liczne
schowki oraz wewnętrzny bagażnik dachowy
o pojemności 60 litrów.

System nawigacji eMy Way z mapą Europy
na dysku twardym, wejściem USB oraz zestawem głośnomówiącym Bluetooth.

Regulator prędkości zapewnia możliwość
jazdy ze stałą prędkością bez potrzeby naciskania na pedał przyspieszenia.
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GAMA CITROËN BUSINESS PREMIUM
Citroën DS3
Citroën DS4
Citroën DS5
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SERIABUSINESS

CITROËN DS3
AWANGARDOWY INDYWIDUALIZM

CITROËN DS3 to kwintesencja innowacyjnego ducha Marki, jej kreatywności i nowoczesnych technologii.
Aby podkreślić oryginalność tego modelu, przełamano znane schematy i klasyczne tendencje stylistyczne,
łącząc płynne linie z dynamicznym wzornictwem.

biznes_broszura_a4_24p.indd 16

13.03.2013 01:01

SERIABUSINESS

CITROËN DS3 BUSINESS

W STANDARDZIE

W OPCJI

Kanapa tylna z oparciem dzielonym
1/3 – 2/3

Nawigacja eMy Way

Poduszka powietrzna kierowcy

Radar parkowania tyłem

Poduszka powietrzna pasażera
Poduszki powietrzne boczne

Zestaw głośnomówiący
Bluetooth

Poduszki powietrzne kurtynowe

System Hi-Fi

Klimatyzacja automatyczna

Radio CD MP3 z gniazdem jack

1.6 VTi 120 SO CHIC

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym*: 5,9 l/100 km
Emisja CO2: 136 g/km

Reflektory przeciwmgłowe

1.6 VTi 120 Automat SO CHIC

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym*: 6,9 l/100 km
Emisja CO2: 158 g/km

Obręcze kół ze stopów lekkich 16”

Klimatyzacja manualna

* na felgach 16”

WYRAFINOWANE WNĘTRZE

ELEGANCKI DESIGN
SYSTEM Hi-Fi
PERSONALIZACJA

Wnętrze zachwyca nowoczesnością i starannym wykończeniem. Każdy element CITROËNA DS3 emanuje dyskretnym luksusem. W całej kabinie odnajdujemy szlachetne
materiały.
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Dążenie projektantów samochodu do perfekcji najlepiej widać w detalach. CITROËN
DS3 to przykład eleganckiego designu,
który charakteryzuje się odważnym łączeniem materii i formy. Znajdujesz się w świecie nowoczesności i wyrafinowania.

Aby CITROËN DS3 był zupełnie niepowtarzalny, skomponowana została bogata oferta kolorów i elementów dekoracyjnych dachu.

Standardowy system audio może być uzupełniony opcją Hi-Fi System (powiązaną
z nawigacją eMy Way), która obejmuje dodatkowy, trzeci głośnik centralny i tubę basową w bagażniku, zapewniając wyjątkowe
wrażenia akustyczne.
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SERIABUSINESS

CITROËN DS4
NOWATORSKA SYLWETKA

biznes_broszura_a4_24p.indd 18

Mocne linie, prestiżowy wygląd i stale
włączone neony tworzące identyfikację
świetlną, nadają CITROËNOWI DS4
wyjątkową osobowość i naturalną
charyzmę. Ten unikalny samochód
stworzony został w oparciu o nowatorską
koncepcję: 4-drzwiowe coupé
o podwyższonym nadwoziu pozwala
w pełni panować nad drogą. Proponuje on
trzy miejsca z tyłu oraz bagażnik
o pojemności porównywalnej do
hatchback’ów z tej kategorii.
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SERIABUSINESS

CITROËN DS4 BUSINESS

W STANDARDZIE

W OPCJI

W WERSJI CHIC:

Connecting Box
Nawigacja eMy Way

Klimatyzacja manualna
Poduszki powietrzne przednie,
boczne i kurtynowe
Radio CD MP3
W WERSJI SO CHIC DODATKOWO:
Elektryczny hamulec postojowy

1.6 VTi 120 CHIC

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,2 l/100 km
Emisja CO2: 144 g/km

Klimatyzacja automatyczna
dwustrefowa

1.6 HDi 90 CHIC

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 4,4 l/100 km
Emisja CO2: 115 g/km

Obręcze kół ze stopów lekkich 17”

1.6 HDi 115 SO CHIC

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 4,7 l/100 km
Emisja CO2: 122 g/km

Radar parkowania tyłem

NOWOCZESNE WNĘTRZE
EKSKLUZYWNE DETALE

Wnętrze zachwyca nowoczesnością i starannym wykończeniem. Każdy element CITROËNA DS4 emanuje dyskretnym luksusem. Również pojęcie ergonomii nabiera tu pełnego znaczenia.
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Każda perspektywa ujawnia nowy detal,
budzi nowe doznania. Doskonała
harmonia nadaje CITROËNOWI DS4
silną osobowość.

KLIMATYZACJA DWUSTREFOWA
FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

Aby ułatwić dostęp do trzech tylnych
miejsc, CITROËN DS4 wyposażony został
w drzwi tylne, idealnie wkomponowane
w bryłę nadwozia.

Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
pracuje w trzech trybach natężenia przepływu powietrza. Funkcja REST utrzymuje
wentylację w kabinie jeszcze przez kilka
minut po wyłączeniu silnika.
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SERIABUSINESS

Zaskakujący i urzekający
CITROËN DS5 zapewnia
przyjemność prowadzenia
i dobre samopoczucie
we wnętrzu. Stanowi udane
połączenie wyszukanego designu
i zaawansowanej technologii,
godząc estetykę, bezpieczeństwo,
osiągi oraz ochronę środowiska
– i to bez żadnych kompromisów.
To wyjątkowy samochód, który został
stworzony, aby zaspokoić, a nawet
wyprzedzić różnorodne oczekiwania.

CITROËN DS5
ZMIEŃ EPOKĘ
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SERIABUSINESS

CITROËN DS5 BUSINESS

W STANDARDZIE
W WERSJI SO CHIC:

1.6 THP 200 SO CHIC

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym*: 6,7 l/100 km
Emisja CO2: 155 g/km

2.0 HDi 160 SO CHIC

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym*: 5,1 l/100 km
Emisja CO2: 133 g/km

2.0 HDi 160 Automat SO CHIC

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym*: 6,1 l/100 km
Emisja CO2: 158 g/km

2.0 HDi 160 Automat SPORT CHIC

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym*: 6,1 l/100 km
Emisja CO2: 158 g/km

* na felgach 18”

EKSKLUZYWNE WNĘTRZE

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
6 poduszek powietrznych
Radio CD MP3 + gniazdo USB i jack
Radar parkowania tyłem
Zdalny dostęp i bezkluczykowe
uruchomienie pojazdu (ADML)
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
W WERSJI SPORT CHIC:
Tapicerka skórzana
Fotele przednie ogrzewane
Fotel kierowcy z funkcją masażu
Reflektory biksenonowe kierunkowe
Nawigacja eMy Way
Radar parkowania przodem i tyłem
Kamera cofania
VTH: System wyświetlania
informacji w polu widzenia drogi

W OPCJI
Reflektory biksenonowe
kierunkowe (So Chic)
Zestaw Hi-Fi Denon
Nawigacja eMy Way
+ radar parkowania przodem i tyłem
+ kamera cofania (So Chic)
VTH: System wyświetlania informacji
w polu widzenia drogi (So Chic)

IDENTYFIKACJA ŚWIETLNA

FRANCUSKI SZYK I ELEGANCJA
KONSOLA CENTRALNA

Wnętrze CITROËNA DS5 pobudza wyobraźnię i potwierdza
wyjątkowość tego modelu. Niezwykła kabina CITROËNA DS5,
zainspirowana rozwiązaniami stosowanymi w lotnictwie, pozostaje w absolutnej zgodności ze stylem zewnętrznym samochodu.
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7 propozycji skórzanej tapicerki, 5 ze skóry
licowej, fotele typu Sport Lounge i Club – te
ostatnie to już znak rozpoznawczy Linii DS.

Na przejrzyście rozplanowanej konsoli centralnej znajduje się m.in. sterowanie systemem nawigacji eMy Way, kamerą cofania,
radiem i automatyczną klimatyzacją.

Szczególnie dopracowane oświetlenie zewnętrzne (identyfikacja świetlna z przodu i z tyłu) oraz wewnętrzne (LED).
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CITROËN: OFERTA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
• OFERTA KREDYTOWA
1/ Minimum formalności przy ubieganiu się o kredyt na Twojego
wymarzonego Citroëna – przystępna procedura uproszczona
już od 10% wpłaty własnej
2/ Elastyczny okres kredytowania od 6 do 84 miesięcy
3/ Oszczędność Twojego czasu – wszelkie formalności
zrealizujesz w jednym miejscu
4/ Szybka reakcja – Twój wniosek kredytowy
zostanie rozpatrzony w godzinę
• OFERTA LEASINGOWA
1/ Minimum formalności – procedura uproszczona od 10% czynszu inicjalnego
2/ Indywidualne podejście do potrzeb Twojej firmy
3/ Wszystkie formalności są dopełniane na miejscu w Salonie Citroëna
– kupno samochodu, jego finansowanie oraz ubezpieczenie
4/ Możliwość elastycznego wyboru kwoty wykupu
od 1% do 35% w zależności od okresu leasingu
• OFERTA UBEZPIECZENIOWA
Wybierając produkty finansowe Citroëna możesz skorzystać z szerokiego
wachlarza świadczeń ubezpieczeniowych oraz usług pakietowych, są nimi:
1/ Atrakcyjne pakiety ubezpieczenia komunikacyjnego AC/OC/NW
2/ Ubezpieczenie Assistance w leasingu
3/ Ubezpieczenie Spłaty Kredytu i Leasingu LIFE
4/ Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP lub Super GAP
5/ Ubezpieczenie Ochrony Prawnej DAS

• LEASING OPERACYJNY
1/ Czas trwania umowy leasingowej od 24 do 60 miesięcy
2/ Czynsz inicjalny od 0% do 45% wartości początkowej pojazdu
3/ Po zakończeniu okresu trwania umowy możesz wykupić pojazd za wartość wykupu ustaloną
w zależności od okresu trwania umowy leasingowej lub wziąć w leasing kolejny samochód
4/ Zmieniając wysokość czynszu inicjalnego oraz wykupu możesz dopasować miesięczny czynsz
do Twoich indywidualnych potrzeb
• EASY BUSINESS RENTAL
Easy Business Rental to komfortowy produkt finansowy, łączący zalety podatkowe leasingu operacyjnego z niską ratą miesięczną
i szerokim wachlarzem usług serwisowych. Ponosisz niewielkie koszty miesięczne, ponieważ finansujemy jedynie realne zużycie
pojazdu, a nie jego całą wartość. Wysokość wykupu zbliżona jest do wartości rynkowej pojazdu i gwarantowana przez Dealera
sprzedającego pojazd. Easy Business Rental to:
1/ Niskie miesięczne raty
2/ Wpłata początkowa już od 0%
3/ Brak ryzyka związanego z utratą wartości pojazdu oraz jego odsprzedażą – wysoka wartość wykupu pojazdu
gwarantowana przez Dealera
4/ Możliwość zainwestowania kapitału w rozwój własnej działalności, dzięki niskiej wpłacie własnej już od 0% wartości pojazdu
• WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY CITROËN BUSINESS LEASE
Citroën Business Lease to produkt przeznaczony dla klientów flotowych, łączący finansowanie klasycznym leasingiem
operacyjnym z zarządzaniem flotą. W ramach Citroën Business Lease zapewniamy:
1/ Sfinansowanie leasingiem Twojej floty pojazdów
2/ Zarządzanie ubezpieczeniami oraz likwidację szkód komunikacyjnych
3/ Serwisowanie samochodów, wymianę i składowanie opon
4/ Assistance, czyli pełną mobilność Twojej floty samochodów
5/ Raportowanie dotyczące parku pojazdów zgodnie z Twoim życzeniem

Produkty kredytowe na samochody Citroën oferowane są przez Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce, a produkty leasingowe przez PSA Finance Polska. Obydwie instytucje wchodzą w skład Grupy PSA Peugeot Citroën,
która oferuje usługi finansowe w 23 krajach świata. Banque PSA Finance S.A. Oddział w Polsce oraz PSA Finance Polska Sp. z o.o. łączą w sobie międzynarodowe doświadczenie ze znajomością polskich realiów
prawno - finansowych, co pozwala oferować produkty kredytowe i leasingowe odpowiadające najbardziej wymagającym klientom.
Niniejsze propozycje nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego. Szczegóły oferty jak i informacje o pozostałych dostępnych produktach leasingowych, kredytowych oraz ubezpieczeniowych znajdą Państwo u Autoryzowanego Dystrybutora Citroën.

CITROËN BANK
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CITROËN: SERWIS
• GWARANCJA UMOWNA: 2 LATA
Swoim zakresem obejmuje bezpłatne naprawy samochodu
w przypadku jego usterek mechanicznych, elektrycznych,
elektronicznych oraz hydraulicznych. Dodatkowo umożliwia
skorzystanie z Programu pomocy drogowej Citroën Assistance.
• GWARANCJA ANTYPERFORACYJNA
12 lat dla samochodów osobowych
5 lat dla samochodów dostawczych
• GWARANCJA NA LAKIER
3 lata dla samochodów osobowych
2 lata dla samochodów dostawczych

AUTOMOBILES CITROËN: Spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 159 000 000 euro, z siedzibą
pod adresem: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17,
numer wpisu do Rejestru Handlowego: RCS Paris
642 050 199.
Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie pojazdów
sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej. Zdjęcia samochodów oraz wizualizacje ich wyposażenia są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66. Kodeksu Cywilnego. Przedsta-
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DODATKOWE KONTRAKTY CITROËNA
• KONTRAKT ESSENTIALDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając gwarancję umowną
1/ Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek
mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2/ Program pomocy drogowej Citroën Assistance.
• KONTRAKT REALDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając gwarancję umowną
1/ Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek
mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2/ Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z książką
serwisową i gwarancyjną.
3/ Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

wione kolory nadwozia są przybliżone, gdyż techniki druku nie pozwalają na wierną reprodukcję barw.
Jeżeli pomimo starań zapewnionych w czasie przygotowania katalogu stwierdzą Państwo, że zawiera
on jakikolwiek błąd prosimy o kontakt. Dane na temat modeli i ich parametrów odnoszą się do wersji obowiązującej w momencie wydania katalogu
i nie mogą być traktowane jako postanowienia umowne. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez
uprzedzenia zmian parametrów przedstawionych modeli, bez obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu.

• KONTRAKT FREEDRIVE PLUS
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając gwarancję umowną
1/ Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek
mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2/ Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z książką
serwisową i gwarancyjną.
3/ Bezpłatna wymiana części eksploatacyjnych, czyli części
zamiennych i płynów podlegających zużyciu eksploatacyjnemu
wraz z kosztem tych produktów.
4/ Samochód zastępczy na czas, kiedy samochód pozostaje
w serwisie na przegląd przewidziany w planie przeglądów.
5/ Kompletne mycie samochodu po przeglądzie, wewnątrz
i na zewnątrz.
6/ Program pomocy drogowej Citroën Assistance Rozszerzony.

Samochody Citroën podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane
w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji
sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów
i ich zużytych części dokonuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Marka Citroën zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku
i recyklingu.

Wszelkie informacje są udzielane przez dział obsługi klienta Citroën pod numerem telefonu + 48 (22)
44 42 159 oraz są dostępne pod adresem internetowym: www.citroen.pl. Informacje na temat serwisu są
udzielane przez salony sprzedaży sieci w Polsce. Citroën Assistance: 800 12 07 07 (połączenie bezpłatne na terenie całego kraju, tylko dla telefonów stacjonarnych) lub + 48 664 12 07 07 (połączenie dla telefonów komórkowych i stacjonarnych, płatne zgodnie
z cennikiem operatora).
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