
(1) Na rede Citroën participante.
(2) Consoante o país.
(3) Para mais informações aceda a: www.groupe-psa.com

SEGURANÇA DAS PEÇAS 
CITROËN
Ao escolher as Peças Renovadas (1), 
beneficiará de produtos perfeitamente 
compatíveis com o seu veículo, 
juntamente com a garantia do Construtor 
para peças e mão-de-obra.

A CITROËN AGE A FAVOR 
AMBIENTE
Enquanto Construtor responsável, 
a Citroën envolve-se ativamente no 
tratamento dos produtos poluentes (3).
Desde a conceção dos veículos até ao 
processamento das peças usadas, a Citroën 
compromete-se, assim como a sua rede, a ter 
uma especial atenção em cada etapa do ciclo 
de vida do veículo (2).

CITROËN, INTERVENIENTE NA 
ECONOMIA CIRCULAR 
Citroën, Construtor ativo há mais de 
50 anos, através da sua gama de Peças 
Renovadas (2) e da recolha de peças 
usadas.

A CITROËN ACONSELHA

A gama de Peças Renovadas (1) abrange a maior parte 
dos elementos mecânicos.
Motores a gasolina e Diesel, bombas de injeção,
porta-injetores completos, filtros de partículas,
turbos, alternadores, motores de arranque, caixas de 
velocidades manuais e automáticas, kits de embraiagem, 
kit embraiagem + duplo volante motor, transmissões, 
compressores de climatização, blocos de travão, 
radiadores... Aquando de uma intervenção mecânica no 
seu Citroën, não hesite em pedir aconselhamento junto 
do seu Conselheiro Comercial de Serviço.

BENEFÍCIOS DA ECONOMIA 
CIRCULAR
REDUZIR O IMPACTO AMBIENTAL
Ao escolher os produtos da gama Economia Circular, está a 
contribuir
• Para economizar até 80% de matéria-prima
• Para economizar até 50% de energia

REDUZIR O CUSTO DAS SUAS REPARAÇÕES E 
MANTER O VALOR DO SEU VEÍCULO
• As peças da nossa gama Economia Circular custam até 
50% menos do que as peças novas.

GARANTIA DE QUALIDADE
As peças provenientes da economia circular são verificadas, 
testadas e aprovadas pelos nossos peritos. Estas oferecem a mesma 
qualidade que as peças novas.
Apresentam 2 anos de garantia tal como as peças de origem novas.
Se necessitar de mais informações ou aconselhamento sobre a nossa 
gama Economia Circular, não hesite em pedir aconselhamento junto 
dos nossos técnicos presentes na Oficina.

Pode beneficiar da oferta Economia Circular durante o período de garantia do nosso 
veículo adquirido a partir de 01 de janeiro de 2019

AS PEÇAS
PROVENIENTES 
DA ECONOMIA 
CIRCULAR. 
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Poderá, também, encontrar Guias de
Aconselhamento para os temas seguintes::

 
Pneus / Travagem / Peças de Origem / Revisão/

Preços Fixos / Gama Eurorepar / Kit de distribuição / Vidros /
Amortecedores / Escovas limpa-vidros / Bateria /

Lubrificantes / Iluminação / Ar Condicionado 

O QUE É A ECONOMIA CIRCULAR? 
A economia circular resulta de uma estratégia de protecção 
do ambiente, sendo propostos 3 tipos de produtos de peças 
de origem.

PEÇAS REUTILIZADAS 
Estas são peças de origem em bom estado que são recuperadas em 
veículos que já não se encontrem em utilização.
Estas peças são identificadas, rastreadas, referenciadas e 
disponibilizadas num catálogo online acessível aos reparadores da 
nossa rede. Estas peças são utilizadas para reparar veículos antigos 
e incluem peças de carroçaria (carroçaria, para-choques, retrovisores 
e óticas)

PEÇAS DE REPARAÇÃO
Se pretender reparar o seu autorrádio que deixou de funcionar, o 
seu reparador envia-o ao nosso parceiro, Clarion, e poderá recuperá-
lo assim que os trabalhos de reparação tiverem sido efetuados.

PEÇAS RENOVADAS 
Tratam-se de peças de origem que já não estejam a ser utilizadas 
num veículo Citroën, recuperadas pelo seu reparador. São enviadas 
ao Construtor que as renova de acordo com o caderno de encargos 
das peças equivalentes novas. Tem a liberdade de solicitar a 
montagem de uma peça renovada no seu veículo: atualmente são 
peças mecânicas e, de futuro, será proposta uma gama de peças 
eletrónicas.
Em caso de imprevistos, a Citroën propõe-lhe uma gama de 
soluções de confiança com as peças renovadas(1) para que o seu 
Citroën possa ser reparado nas melhores condições de fiabilidade e 
de economia.

UMA GAMA DE PEÇAS DE ORIGEM, 

RENOVADAS COM A QUALIDADE DO 

CONSTRUTOR, ACESSIBILIDADE E 

PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE.

UM CONTEXTO LEGAL(2) PARA PEÇAS RENOVADAS(1)

A renovação de «Peças renovadas (1) » é definida por um contexto 
legal que inclui o recondicionamento com substituição das peças de 
desgaste e/ou a sua substituição por componentes de origem ou 
validados pelo Construtor.

EXIGÊNCIA DO CONSTRUTOR
• A renovação de produtos é efetuada a partir das peças usadas 
provenientes de recolhas regulares na Rede Citroën, no âmbito do 
programa SECOIA (Serviço ECOlógico para a Indústria Automóvel). 
Apenas as peças usadas autenticamente de origem Citroën são 
utilizadas para a renovação.
• Após avaliação, as peças são separadas, analisadas, limpas e 
verificadas para reparação. Consoante o caso e as famílias de peças, 
alguns componentes são reutilizados após avaliação, renovados, se 
possível, ou, ainda, substituídos por componentes novos.
• Renovadas e validadas de acordo com os standards do Construtor, 
são propostas ao público com a mesma garantia do Construtor que 
as Peças de Origem novas.

RASTREABILIDADE DAS PEÇAS
Todas as Peças Renovadas(1)  Citroën são marcadas de forma 
permanente para atestar: o acompanhamento meticuloso do 
processo de renovação da e a passagem pelos testes do Construtor.
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