Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Liikenteen turvallisuusvirasto Traﬁ, PL 320, 00101 Helsinki, puh 029 534 5000.
Tietojen tekninen toimitus: Grano Diesel Oy, Suora, Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki.
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HYVÄ CITROËN-AUTOILIJA

C3

TÄMÄ ON UUSI
CITROËN

Autosi vuosikatsastus lähestyy. Se on tehtävä vuosittain viimeistään rekisteröinti-

CITROËN

päivään mennessä.Tuo autosi meille katsastustarkastukseen – vältyt mahdolliselta
uusintakatsastukselta, sekä tarpeettomilta lisäkuluilta. Saat autosi
korjaustarpeista kirjallisen kustannusarvion.
Valtuutettuna Citroën-huoltoedustajana voimme tehdä kaikki tarvittavat säädöt
tai korjaukset. Käytämme vain alkuperäisiä, varmasti sopivia ja laadukkaita
Citroën-varaosia, joilla on kahden vuoden takuu.

2009–2012
ECO-MERKKIHUOLTO

139 €

alk.14 993 €

sis. toimituskulut. Yhdistetty EU-kulutus 4,7 l/100 km ja CO2-päästöt 108 g/km. Kuvan auto lisävarustein.

UUSI CITROËN C3 on sisältä tilava ja ulkoa juuri sellainen kuin sinä haluat. 9 koriväriä, 3 katto- ja tehosteväriä, 4 vannevaihtoehtoa.
Valitse hillitty, pirteä, tyylikäs, sporttinen, pelkistetty tai ilmeikäs – tarjolla on yhteensä 264 eri vaihtoehtoa Airbump®-ilmatyynyillä tai
ilman. Keulalla Vuoden moottori sekä tuulilasikamera, jonka kuvia ja videoita voit jakaa. Valitse omasi: citroen.ﬁ
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CITROËN-TAKUU
3 v/100 000 km

AVAAST&
U!
TUTU

TEITÄ VARTEN

Autotalo Hartikainen
Pamilonkatu 31
80130 Joensuu
Puh. 0400-334933
Puhelun hinta on soitettaessa lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,91 snt/min
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HUOLTOTYÖT

ECO-HUOLLON LISÄTYÖT

SAISIKO OLLA
PYSYVÄSTI EDULLISTA
LAATUHUOLTOA?
Vain asianmukainen huolto takaa turvalliset ajokilometrit.
Siksi kehitimmekin autollesi ECO-merkkihuoltokokonaisuuden.
Autosi huoltaa nimenomaan Citroëniin erikoistuneet mekaanikot.
Myös hinnoittelu hakee vertaistaan – ECO-merkkihuolto kestää
vertailun niin laadultaan kuin hinnoiltaan.

ECO-Merkkihuollossa varaosatakuu
Lisäetu: Huollon tiepalvelu
Tule ja kysy lisää!

2v.
0€

Jarrunesteen vaihto

59 €

Sytytystulppien vaihto

99 €

Moottorin ilmansuodattimen vaihto

39 €

Polttoainesuodattimen vaihto, HDi

129 €

Jakohihnan + vesipumpun vaihto, bensiini
Jakohihnan + vesipumpun vaihto, HDi

439 €
539 €

MUUT HUOLLON LISÄTYÖT
Etujarrupalojen ja -levyjen vaihto

359 €

Takajarrupalojen ja -levyjen vaihto

319 €

Takajarrukenkien vaihto

299 €
49 €*

Pyyhkijänsulkasarja, litteä
*+ vaihtotyö 10 €

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

LISÄHUOLTOTYÖT ECO-MERKKIUOLLON YHTEYDESSÄ:
Takajarrujen puhdistus
Jarrunesteen vaihto
Ajovalopolttimoiden* vaihto
*Ei Xenon-polttimot.

39 €
49 €
39 €

ECO-MERKKIHUOLLOSSA
ET MAKSA TURHASTA.
• Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto
• Jäähdytysnesteen pakkaskestävyyden tarkistus
• Jarrujärjestelmän nestemäärän tarkastus ja tarvittaessa lisäys
• Lasin- ja valonpesimet: tarkastus ja pesunesteen lisäys tarvittaessa
• Laitteistot: mahdollisten vuotojen, rakenneosien ja
johtojen silmämääräinen tarkastus
• Ohjaustehostin: nestemäärän tarkastus ja lisäys tarvittaessa
• Moniurahihnan kunnon tarkastus
• Raitisilmasuodattimen vaihto
• Äänimerkki, kaukovalovilkku, merkkivalot, symbolien valaistus
ja sisävalot
• Lasinpyyhkimien toiminnan tarkastus
• Ulkovalojen toiminnan tarkastus
• Mittariston huoltoilmaisimen nollaus
• Valojen suuntauksen tarkistus sekä tarvittaessa säätö
• Vikakoodien luku
• Akun kunnon tarkastus
• Kytkimen säädön tarkastus

PYÖRÄT JA JARRUJEN TOIMINNAN TARKASTUS
• Renkaiden vaurioiden, murtumien tarkastus sekä
rengaspaineiden ja -kunnon tarkastus
• Jarrupalojen sekä jarrulevyjen vahvuuden tarkastus
• Jarrujen tarkastus dynamometrissä tai koeajolla
• Seisontajarrun tarkastus

AUTON ALUSTA
• Kaikkien näkyvien osien vuotojen ja vaurioiden tarkastaminen
• Alustan nivelien välyksien tarkastus sekä kumisuojusten tarkastus

ECO-MERKKIHUOLTO

LISÄTYÖPAKETIT ECOMERKKIHUOLLON YHTEYDESSÄ:

