
siŁa spokoju 
nowe wymagania
nowe osiĄgniĘcia

CiTRoËN 
daje ci wybór

aby dowiedzieć się więcej, 
odwiedź najbliższy punkt sprzedaży ciTroËna 

www.citroen.pl

dziś bycie właścicielem ciTroËna daje dostęp do usług 
nowej generacji. nasze umowy dają ci możliwość bezstresowej 
eksploatacji Twojego samochodu, ale to nie wszystko.

w całej sieci ciTroËn jesteś natychmiast rozpoznawany 
i bez względu na okoliczności masz zapewnioną pomoc i ochronę. 

 Dodatkowe kontrakty CiTRoËNa zapewniają Ci:
 - bezpłatną naprawę samochodu w przypadku usterki lub awarii części 
 objętej umową
 - Usługę assistance, czyli zapewnienie mobilności i natychmiastowej 
 pomocy przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu na terenie 
 Polski i europy
 - oryginalne części zamienne w przypadku naprawy
 - Utrzymanie pojazdu w najlepszym stanie technicznym
 - Utrzymanie wysokiej wartości samochodu
 - większą kontrolę wydatków związanych z naprawami pojazdu

  umowę możesz zawrzeć w dogodnym dla Ciebie momencie
subskrybcja jest możliwa do końca gwarancji umownej samochodu, 
dla kontraktów FreedriVe i reaLdriVe PLUs przed pierwszym 
płatnym przeglądem okresowym.

W razie odsprzedaży samochodu przed upływem końca 
obowiązywania kontraktu możesz przekazać swoją umowę nowemu 
właścicielowi.

 oferta finansowania kontraktu: Kredyt, Leasing, abonament
(rozwiązanie dostępne dla firm) lub płatność jednorazowa

 
kontrakty serwisowe można przedłużać w każdym momencie 
trwania umowy, przy jednoczesnej gwarancji niezmienności ceny. 

Nie musisz kupować na zapas, dostosuj kontrakt do swoich 
potrzeb, a w razie potrzeby modyfikuj go!

DODATKOWE 
KONTRAKTY CITROËNA
beZsTresowa eKsPLoaTacja 
Twojego ciTroËna
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AWARIE

bezpłatna wymiana części wadliwych X X X

PRZEGLĄDY

bezpłatna realizacja przeglądów okresowych zgodnie  
z zaleceniami producenta X X

EKSPLOATACJA

bezpłatna wymiana części ulegających zużyciu 
eksploatacyjnemu X

ASSISTANCE

Pomoc w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku  
jego awarii i zapewnienie mobilności klientowi X X X

ASSISTANCE ROZSZERZONE

dodatkowa pomoc w sprowadzeniu samochodu do kraju  
i dodatkowe zdarzenia objęte pomocą assistance X

POJAZD ZASTĘPCZY

Udostępnienie pojazdu zastępczego na czas przeglądu X

MYCIE

Kompletne mycie pojazdu wewnątrz  
i zewnątrz po przeglądzie X

poRóWNaNiE
dodaTKowych 
KonTraKTów ciTroËna

niniejsze propozycje nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 
Kodeksu cywilnego. szczegóły oferty jak i informacje o dostępnych 
produktach leasingowych, kredytowych oraz ubezpieczeniowych znajdą 
Państwo u autoryzowanego dystrybutora citroën.

Borys
Stempel



ESSENTIALDRIvE
spokój NaWET pRZEZ 7 LaT

REALDRIvE 
koNTRoLa i pRoFEsjoNaLNY sERWis

fREEDRIvE PLuS
WoLNoŚĆ BEZ GRaNiC

wszystkie cenniki dostępne w naszych Punktach sprzedaży.

250 PLN
od

Czas trwania umowy: 

od 36 do 84 miesięcy

przebieg: 

od 20 000 do 200 000 km

Uwaga: Umowa wygasa z chwilą osiągnięcia jednego 
z dwóch warunków (czas trwania lub przebieg)

Czas trwania umowy: 

od 24 do 84 miesięcy

przebieg: 

od 20 000 do 200 000 km

Uwaga: Umowa wygasa z chwilą osiągnięcia jednego 
z dwóch warunków (czas trwania lub przebieg)

Czas trwania umowy: 

od 24 do 84 miesięcy

przebieg: 

od 20 000 do 200 000 km

Uwaga: Umowa wygasa z chwilą osiągnięcia jednego 
z dwóch warunków (czas trwania lub przebieg)

1 120 PLN
od

UsŁUgi serwisowe
naprawa samochodu 
w przypadku usterek 

assisTance i ZaPewnienie MobiLnoŚci 
samochód zastępczy na czas naprawy 
Zakwaterowanie w hotelu 
Powrót do domu 
Kontynuowanie podróży 

samochód pomaga ci w załatwiać codzienne sprawy? chcesz uniknąć 
przykrej niespodzianki? dzięki Kontraktowi essenTiaLdriVe możesz 
być spokojny!

wydajesz dużo na eksploatację swojego samochodu? Kontrakt 
reaLdriVe oferuje rozwiązania dostosowanie do Twoich potrzeb 
i pozwala na optymalizację wydatków związanych z użytkowaniem 
samochodu.

chcesz skorzystać z najnowszych modeli citroëna i mieć pełną kontrolę 
nad wydatkami związanymi z ich użytkowaniem? Kontrakt FreedriVe 
PLUs maksymalnie uprości zarządzanie kosztami Twojego samochodu!

assisTance i ZaPewnienie MobiLnoŚci
samochód zastępczy na czas naprawy 
Zakwaterowanie w hotelu 
Powrót do domu 
Kontynuowanie podróży 

UsŁUgi serwisowe
naprawa samochodu 
w przypadku usterek 
Przeglądy okresowe 

       UsŁUgi serwisowe
naprawa samochodu 
w przypadku usterek 
Przeglądy okresowe 
wymiana elementów ulegających 
zużyciu eksploatacyjnemu 
Mycie samochodu po każdym przeglądzie 

assisTance i ZaPewnienie MobiLnoŚci
samochód zastępczy na czas naprawy 
Zakwaterowanie w hotelu 
Powrót do domu 
Kontynuowanie podróży 
sprowadzenie pojazdu do kraju 
samochód zastępczy na czas przeglądu 

3 240 PLN
od


