SERVICECONSTRACTEN

WIJ DENKEN AAN ALLES!

DE SERVICECONTRACTEN VAN CITROËN:
KIES DE FORMULE DIE U PAST
CONTRACT
REVISIONS
BOOK

CONTRACT
REALDRIVE

CONTRACT
TOTALDRIVE

CONTRACT
ESSENTIALDRIVE

AANBEVOLEN
ONDERHOUDSBEURTEN
DOOR DE
CONSTRUCTEUR
(zonder slijtonderdelen)

AANBEVOLEN
ONDERHOUDSBEURTEN
DOOR DE
CONSTRUCTEUR
(zonder slijtonderdelen)

AANBEVOLEN
ONDERHOUDSBEURTEN
DOOR DE
CONSTRUCTEUR
(zonder slijtonderdelen)

VERLENGING VAN
DE CONTRACTUELE
GARANTIE*

VERLENGING VAN
DE CONTRACTUELE
GARANTIE*

VERLENGING VAN
DE CONTRACTUELE
GARANTIE*

Bescherming tegen mechanische,
elektrische of elektronische
gebreken (onderdelen en
werkuren inbegrepen)

Bescherming tegen mechanische,
elektrische of elektronische
gebreken (onderdelen en
werkuren inbegrepen)

Bescherming tegen mechanische,
elektrische of elektronische gebreken
(onderdelen en werkuren inbegrepen)

VERVANGING OF
HERSTEL VAN
SLIJTONDERDELEN

Alle tarieven zijn verkrijgbaar bij uw CITROËN-verkooppunt. Mogelijkheid om het contract te ondertekenen tot 12 maanden na de levering van het nieuwe
voertuig (zelfs 23 maanden in geval van een contract EssentialDrive). De betaling kan in één keer gebeuren, of met maandelijkse aflossingen, zonder kosten.
Mogelijkheid om het contract over te dragen in geval van doorverkoop vóór de einddatum, indien contant werd betaald. Keuze van de duur tot 96 maanden
en kilometerstand van 10.000 tot 200.000 km.* De commerciële garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument krachtens de
wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. De commerciële garantie laat deze rechten onverlet.

SERVICECONTRACTEN:
MAATWERK!

VERVANGWAGEN IMMOBILISATIE
Blijf volledig mobiel in geval van immobilisatie van uw voertuig in de
garage voor een reparatie die langer dan 24 uur duurt.

VERVANGWAGEN ONDERHOUD
KIES DE FORMULE DIE U PAST
Van de geruststelling van een uitgebreide garantie tot een gecontroleerd
autobudget, CITROËN biedt u een oplossing op maat. Bij de intekening
kiest u afhankelijk van uw rijgewoonten en uw behoeften de duur en de
kilometerstand: tot 8 jaar (te rekenen vanaf de levering van uw voertuig)
en van 10.000 tot 200.000 km.

BEWAAR DE OORSPRONKELIJKE
BETROUWBAARHEID VAN UW CITROËN
U profiteert van de expertise van onze technicien van de kwaliteit van de
Oorspronkelijke Stukken van de Constructeur.

BESCHERM UW AUTOKAPITAAL
Met de Servicecontracten van CITROËN is uw voertuig gewaarborgd
en/of wordt het onderhouden volgens het onderhoudsboekje van de
Constructeur. Zo optimaliseert u de verkoop- of overnamevoorwaarden
van uw CITROËN. En in geval van verkoop vóór de einddatum, kan uw
contract worden overgedragen op de nieuwe eigenaar (1).

BESCHIKBAAR OPTIES (2)
ASSISTANCE PLUS
Interventie 24u/24 en 7d/7 in Europa bij mechanische, elektrische
of elektronische defecten, pech, een ongeval, (poging tot) diefstal,
sleutelverlies of sleutels in de auto, een lege brandstoftank of verkeerde
brandstof (niet beschikbaar bij Private Lease), een lekke band of
glasbreuk, vastlopen, overstroming, natuurramp, brand, vandalisme.
Bevat : depannage en takelen van uw wagen naar de dichtstbijzijnde
garage of een garage naar keuze binnen een straal van 20 km (geen
beperking voor Private Lease), logies of hulp bij het verderzetten van uw
reis en een vervangwagen voor 30 dagen (of 40 dagen bij diefstal en 4
à 5 dagen bij Private Lease).

Blijf volledig mobiel in geval van immobilisatie van uw Citroën voor een
door de constructeur aanbevolen onderhoudsbeurt.

ZOMERBAND(EN)
Maak u geen zorgen meer over de vervanging van uw zomerbanden.
Deze optie voorziet in de montage, de reparatie van een lekke band of
de vervanging van beschadigde of versleten zomerbanden.

WINTERBAND(EN)
Maak u geen zorgen meer over de vervanging van uw winterbanden.
Deze optie voorziet in de montage, de reparatie van een lekke band of
de vervanging van beschadigde of versleten winterbanden.

METAL(EN) WINTERVELG(EN)
Deze optie voorziet in de montage, de reparatie van een lekke band of
de vervanging van beschadigde of versleten winterbanden (excl. velgen).
De winterbanden worden verplicht op metalen velgen gemonteerd
die in het kader van deze optie worden geleverd. De kosten voor de
onderdelen en werkuren zijn inbegrepen.

TYRES HOTEL
Maak u geen zorgen meer over de opslag van uw banden en stockeer
ze bij een lid van het CITROËN-dealernet.

TECHNISCHE KEURING
Bereid uw voertuig in volle gemoedsrust voor op de technische keuring.

AANBIEDEN VOOR TECHNISCHE KEURING
Maak u geen zorgen meer over het bezoek aan de technische keuring.

(1) Uitsluitend voor contant betaalde contracten. (2) Opties beschikbaar naargelang
het gekozen contract - Voorwaarden en details beschikbaar bij uw verkooppunt.

DCFC/MFR/MASC - CS
FOTO’S: CITROËN
CDS/BEL/CIT/NL 03

citroen.be

