
OS CONSELHOS DA MINHA OFICINA:PEÇAS DE ORIGEM 

Recomendado por si
Citroën Service

Carimbo

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

 
Gama Eurorepar / Travagem / Pneus / Revisão / 
Preços fixos / Climatização /Kit de distribuição /
Escape / Vidros / Amortecedores / Carroçaria /

Escovas limpa-vidros / Bateria / Substituição do óleo / 
Peças renovadas / Lubrificantes / Iluminação
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AS PEÇAS DE ORIGEM:  
O ADN DA MARCA
O seu Citroën foi concebido e fabricado com elementos e peças 
cuidadosamente escolhidos pelo Construtor para contribuir para 
a segurança e fiabilidade do seu veículo respeitando o ambiente.

AS PEÇAS DE ORIGEM CITROËN
Abrangem todos os órgãos do seu veículo, entre os quais:
• Os amortecedores
• As escovas limpa-vidros
• A bateria
• As velas de ignição
• As correias: distribuição, acessórios, etc…
• O escape
• A iluminação: luzes, etc...
• A embraiagem
• Os filtros: de óleo, de ar, de combustível, etc...
• Travagem: pastilhas, discos, etc...
• Os líquidos: arrefecimento do motor, anticongelamento, 
AdBlue, etc…
• Os vidros
• As peças de carroçaria: capô, portas, pára-choques, etc...
• O ambiente do motor e respectivos componentes: turbo, 
injecção, caixa de velocidades, etc...

Estudadas e desenvolvidas a partir da concepção de um 
veículo ou de um órgão, as Peças de Origem Citroën são 
particularmente adequadas ao seu Citroën.

A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR 
As Peças de Origem Citroën são elaboradas de acordo com 
o mesmo caderno de encargos que as peças montadas nos 
veículos novos; utilizam materiais de qualidade adequada e são 
submetidas a todos os tipos de testes:
• Teste de corrosão (apenas para as peças metálicas)
• Teste de fiabilidade
• Teste de resistência
• Testes específicos de cada tipo de produto (por exemplo, os 
testes das rodas em liga leve: testes de fadiga, de impacto, de 
pintura)

As Peças de Origem CITROËN são sempre concebidas ou 
validadas por peritos e engenheiros altamente qualificados.
A sua facilidade de montagem pelos mecânicos da rede 
Citroën é, assim, garantida.

A CITROËN ACONSELHA
Ao optar pelas Peças de Origem CITROËN para a 
manutenção do seu veículo:
• Conservará as suas qualidades de conforto, de 
condução, de aderência à estrada e de segurança. 
• Contribuirá para a sua longevidade.
• Viajará com total confiança.



UMA QUALIDADE NOTÁVEL
As Peças de Origem Citroën são peças de substituição de 
qualidade idêntica à dos componentes utilizados aquando da 
montagem dos veículos Citroën no momento do seu fabrico.
São produzidas de acordo com as normas de produção definidas 
pelo Construtor para o fabrico dos componentes ou peças de 
substituição destinados ao seu veículo.

Apenas a Peça de Origem permite conservar as 
qualidades intrínsecas do seu veículo em termos 
de fiabilidade, de segurança, de conforto e de 
comportamento da condução.

UMA IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA
Para além da sua etiqueta «Peça de Origem CITROËN», cada 
vez mais peças são também gravadas para assegurar a sua 
rastreabilidade.

ETIQUETAS SEGURAS
A marca decidiu desenvolver uma etiqueta segura para reforçar a 
protecção contra a contrafacção. Proteger os seus clientes e a 
sua imagem é o principal desafio da Citroën.

UMA AMPLA DISTRIBUIÇÃO
As Peças de Origem Citroën são distribuídas em toda a rede 
Citroën no mundo inteiro.

AVANÇAMOS MELHOR NUMA ESTRADA 
DESIMPEDIDA

Ilustração dos testes de fiabilidade e de resistência 
realizados pela Citroën nas pastilhas de travão *.
Os testes mostram a qualidade das pastilhas de origem 
Citroën.

Peça de Origem Citroën

Peça denominada como equivalente A

Peça denominada como equivalente B

*Testes realizados pela empresa IDIADA mandatada pela engenharia 
Direcção de Serviços e Peças que se baseia num ensaio representativos de 
uma descida de montanha a 60 Km/h com o peso Total Admitido em Carga.



O COMPROMISSO DA MARCA E 
DA SUA REDE
A Rede Citroën garante, as Peças de Origem 
Citroën contra todos os defeitos de fabrico ou 
de material. 
Os profissionais da Rede Citroën fornecem-lhe 
um serviço de qualidade, e as Peças de Origem 
Citroën contribuem para manter as qualidades 
do seu veículo. A sua tranquilidade, assim 
como a sua segurança e a daqueles que lhe 
são próximos, são a nossa prioridade.

A CITROËN AGE EM BENEFÍCIO 
DO AMBIENTE 
Construtor responsável, a Citroën 
participa activamente no tratamento dos 
produtos poluentes **. 

Desde a concepção dos veículos até ao 
retratamento das peças usadas, a CITROËN 
compromete-se, com a sua rede, numa acção 
vigilante em cada etapa do ciclo de vida do 
veículo **. Um veículo é reciclável e valorizado 
a mais de 95%.
 
A Citroën propõe igualmente uma gama de 
peças de origem renovadas e com garantia 
Citroën, permitindo preservar o ambiente e 
baixar os custos de reparação.

**  Para mais informações aceda à página www.groupe-psa.com

A GAMA CITROËN DE PEÇAS DE ORIGEM 

CorreiasAmortecedores

VidrosEmbraiagem

Escovas limpa-vidros

Peças de carroçariaFiltros

LuzesBateria

Ambiente do motorSistema de travagem

Lista não exaustiva.

Escape


