
OS CONSELHOS                    

DA MINHA OFICINA:

GAMA DE PEÇAS 

Recomendado por si
Citroën Service

Carimbo

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

 
Pneus / Travagem / Peças de Origem /
Revisão / Preços fixos / Climatização /

Kit de distribuição / Escape / Vidros / Amortecedores /
Escovas limpa-vidros / Bateria / Peças renovadas / 

Lubrificantes / Iluminação
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A gama de peças EUROREPAR é a resposta da CITROËN 
para as operações de manutenção em veículos com mais 
de 3 anos.

GARANTIA DE QUALIDADE PROFISSIONAL 
As peças EUROREPAR são aprovadas pelos nossos técnicos de 
qualidade. Com a sua experiência na qualidade e engenharia 
de equipamento original, estes peritos referenciam fornecedores 
seleccionados com experiência aprovada sobre as peças 
Após Venda (auditoria de processos de fabrico, requisitos dos 
certificados TS ISO dos fornecedores, etc.).

UM ORÇAMENTO CONTROLADO 
A combinação de desempenho, qualidade e custo-benefício 
permite-lhe beneficiar da melhor oferta para veículos com mais 
de 3 anos. Para além disso, pode aproveitar os Preços Fixos 
CITROËN Vantagem, especialmente concebidos com a gama 
complementar de peças EUROREPAR.

INOVAÇÃO E DESEMPENHO
Peças de substituição de qualidade, fiáveis e com tecnologia 
de ponta. A gama Eurorepar é dinâmica porque está em 
permanente adaptação às tendências do mercado.

COMPROMISSO DA MARCA      
E DA SUA REDE
A rede CITROËN oferece uma garantia* 
de 2 anos para peças e mão-de-obra 
para a gama de peças EUROREPAR que 
abrange todos os defeitos de fabrico e 
material.
O serviço de qualidade prestado pelos 
profissionais da rede Citroën com utilização das 
peças da gama EUROREPAR contribuem para 
manter as qualidades da sua viatura.
A sua segurança e tranquilidade 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**.

UMA GAMA COMPLETA 
A EUROREPAR é uma gama de peças com mais de 12.000 
referências. Abrange a maior parte das peças de manutenção e 
desgaste do seu veículo, incluindo:

Distribuição

Arranque/ignição

Escape

Filtros

Visibilidade

Embraiagem 

Ar condicionado

Travagem Suspensão/direcção Líquidos e lubrificantes

Pneus 

*Excepto pneus. Paca conhecer o período de garantia 
de cada peça, contacte o seu Conselheiro Comercial de 
Serviço CITROËN.
** Para mais informações aceda à página                  
www.groupe-psa.com


