
Recomendado por si
Citroën Service

Carimbo

Poderá, também, encontrar Guias de Aconselhamento 
para os seguintes temas:

 
Gama Eurorepar / Travagem / Peças de Origem /

Revisão / Pneus / Climatização / Kit de distribuição / 
Escape e silenciadores / Vidros / Amortecedores /

 Carroçaria / Escovas limpa-vidros / Bateria / 
Peças renovadas / Lubrificantes / Iluminação
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OS CONSELHOS 
DA MINHA 
OFICINA: 
PREÇOS 
FIXOS DE 
MANUTENÇÃO 

a sua opinião em citroen.pt



Revisão, mudança de óleo, travagem, distribuição, filtro do 
habitáculo, climatização...

Para aumentar a longevidade do seu veículo nas 
melhores condições, a Citroën propõe-lhe soluções de 
manutenção adaptadas à idade do seu veículo: 

• Preços Fixos Citroën Origem, independentemente da idade do 
seu veículo
• Preços Fixos Citroën Vantagem, especialmente estudados para 
os veículos com mais de 3 anos

PARA A MANUTENÇÃO CORRENTE DO 
SEU VEÍCULO, A CITROËN PROPÕE-LHE OS 
PREÇOS FIXOS CITROËN ORIGEM: 

• Ofertas com tudo incluído para preços sem surpresas (Peças 
de origem, mão-de-obra e controlos visuais Citroën*).
• •Preços fixos para todas as operações essenciais previstas no 
plano de manutenção
• A qualidade das peças de origem Citroën e das prestações 
garantidas pelo seu Construtor**

E, SE O SEU VEÍCULO TIVER MAIS DE 3 
ANOS, DESCUBRA OS PREÇOS FIXOS 
CITROËN VANTAGEM. 

Especialmente estudados para os veículos com mais de 3 anos, 
estas ofertas de manutenção com tudo incluído (peças, mão-
de-obra e controlos visuais Citroën*) abrangem as principais 
operações de manutenção***.

Permitem-lhe optimizar o seu orçamento enquanto beneficia 
da experiência da Rede Citroën: profissionalismo – rigor – 
conhecimento.

Os Preços Fixos Citroën Vantagem são definidos utilizando peças 
Eurorepar que são seleccionadas e validadas por engenheiros 
Citroën e que beneficiam da garantia do Construtor.

Em apenas alguns cliques, calcule o preço 
personalizado para a manutenção do seu 
Citroën, com total transparência, 24h por dia e 
7 dias por semana.
Fácil e rápido, este serviço está acessível a partir 
do seu telemóvel, tablet ou PC: poderá, assim, 
seleccionar a operação de sua preferência e 
definir o seu orçamento.
Beneficie, igualmente, de preços exclusivos 
da Internet efectuando uma marcação para 
as prestações que tiver seleccionado (excepto 
prestações realizadas no âmbito da garantia 
contratual ou de um contrato de serviço).

*Controlos visuais do seu veículo que não substituem a 
Inspecção Periódica Obrigatória e não excluem a existência 
de um defeito não aparente. Lista dos controlos disponíveis 
no seu Ponto de Venda Citroën 
**Garantia de 2 anos de Peças e Mão-de-obra em toda a 
rede Citroën
*** A lista dos veículos elegíveis e que podem beneficiar 
destes preços fixos está disponível no seu Reparador 
Autorizado Citroën.
Para saber mais sobre as nossas Ofertas de Preços Fixos, 
aceda a Citroen.pt.
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