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TOTALE VRIJHEID

VIER CONTRACTEN 
VOOR GEMOEDSRUST 
OP MAAT
Kies uw niveau van
gemoedsrust

COMBINATIES LOOPTIJD / 
KILOMETERSTAND
Enkele voorbeelden van mogelijke combinaties...

30 000 KM 60 000 KM

40 000 KM 80 000 KM

50 000 KM 100 000 KM

Combinaties aanpasbaar in stappen van zes maanden en/of 10.000 
kilometer met een maximum van 96 maanden/200.000 kilometer.
Het contract loopt af wanneer de eerste van de twee termijnen verstrijkt.

CITROËN ASSISTANCE
24uur/24 - 7d/7

00 32 (0)78 05 10 20

U BENT NOOIT ALLEEN
Pech, ongeval, enz. Met CITROËN ASSISTANCE 24uur/24
en 7d/7 geniet u zorgeloos van uw Citroën voor de
duur van het contract* : gratis pechverhelping, sleepdienst,
mobiliteitsoplossingen, u geniet steeds van een gepersonaliseerde
aanpak.

citroen.be

* Geldig voor de duur van het contract op basis van een jaarlijks
onderhoud in het Automobiles Citroën Net. Gratis bijstand in geval van pech (mechanisch,
elektrisch en elektronisch), ongevallen en self-in  icted (verkeerde brandstof, verlies van
sleutels ...). Die Algemene Voorwaarden vindt u in het CITROËN-net of op www.citroen.be.
Automobiles CITROËN - V.U.: Stefaan De Doncker, Citroën Belux NV Bourgetlaan 20 -
1130 Evere BELGIË, KBO-nr. 0448.813.060.

SERVICE- 
CONTRACTEN
Rijd met een gerust gemoed!

CITROËN 
SERVICECONTRACTEN
Een waaier aan contracten voor een oplossing
op maat van uw rijgewoonten.

SERENITEIT VOOR DE GEBRUIKER
•  Flexibele contracten op maat van uw werkelijke behoeften:

jaarlijks aantal kilometers, looptijd.
•  Onmiddellijke herkenning van uw voertuig in het hele

CITROËN-net op vertoon van uw inschrijvingsbewijs.

FINANCIËLE CONTROLE
Een vast budget: eenmalige contante betaling of vaste
maandelijkse a  ossingen zonder bijkomende kosten naargelang
uw contract en de gekozen prestaties.

MECHANISCHE EXPERTISE
De garantie van de CITROËN-expertise met de zekerheid dat
het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de
Constructeur.

PROBLEEMLOZE HERVERKOOP
Wagen gevaloriseerd bij herverkoop: overdraagbaarheid van
elk contract, contant betaald, in geval van herverkoop voor het
einde van de looptijd.
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36 MAANDEN

48 MAANDEN

60 MAANDEN

90 000 KM

120 000 KM

150 000 KM
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SLIJTAGE-ONDERDELEN

ONDERHOUD
ONDERHOUD

VOORNAAMSTE DIENSTEN VAN DE ONDERHOUDSCONTRACTEN VAN CITROËN

ESSENTIAL DRIVE REVISION BOOK REAL DRIVE TOTAL DRIVE
Een eenvoudige oplossing die de contractuele garantie van CITROËN 
verlengt.

De betaling van onderdelen en werkuren voor alle mechanische, 
elektrische en elektronische incidenten na de periode van de 
contractuele garantie.

PECHVERHELPING ONDERWEG

VERLENGING VAN DE CONTRACTUELE 
GARANTIE
Inschrijving voor het contract mogelijk tot het einde van de 24ste 
maand na de datum waarop de contractuele garantie is ingegaan.

Aanpassing aan het contract mogelijk, eenmalig, tot drie maanden
/10.000 kilometer voor het einde van het contract en mits 
administratiekosten worden betaald.

Een contract om de onderhoudskosten van uw wagen perfect onder 
controle te houden en de optimale werking te verzekeren in termen van 
veiligheid, prestaties en comfort.

Onderhoud en terugbetaling van interventies in het kader van
de onderhoudsvoorschriften van uw wagen zoals voorgeschreven 
door CITROËN*.

PECHVERHELPING ONDERWEG

PERIODIEK ONDERHOUD
Inschrijving voor het contract mogelijk tot het einde van de 12de
maand na de datum waarop de contractuele garantie is ingegaan.

Bijkomende voorwaarden:
•  de wagen mag zijn eerste geplande onderhoudsbeurt nog niet

hebben gekregen.
•  er mogen nog geen slijtageonderdelen vervangen zijn aan de

wagen.
•  de wagen mag niet meer dan 40.000 kilometer hebben

afgelegd.

Aanpassing aan het contract mogelijk, eenmalig, tot drie maanden
/10.000 kilometer voor het einde van het contract en mits 
administratiekosten worden betaald.

De toevoeging van diensten en opties aangeboden door de Essential
Drive & Revision Book.

U geniet van de voordelen van de Garantieverlenging en het 
Onderhoud.

PECHVERHELPING ONDERWEG

VERLENGING VAN DE CONTRACTUELE 
GARANTIE

PERIODIEK ONDERHOUD
Inschrijving voor het contract mogelijk tot het einde van de 12de
maand na de datum waarop de contractuele garantie is ingegaan.

Bijkomende voorwaarden:
•  de wagen mag zijn eerste geplande onderhoudsbeurt nog niet

hebben gekregen.
•  er mogen nog geen slijtageonderdelen vervangen zijn aan de

wagen.
•  de wagen mag niet meer dan 40.000 kilometer hebben

afgelegd.

Aanpassing aan het contract
mogelijk, eenmalig, tot drie
maanden /10.000 kilometer voor
het einde van het contract en mits
administratiekosten worden betaald.

Een complete dekking: garantieverlenging, onderhoud en
vervanging van slijtageonderdelen.

Omvat de prestaties van het contract Real Drive met daarbovenop de
vervanging van slijtageonderdelen.

PECHVERHELPING ONDERWEG

VERLENGING VAN DE CONTRACTUELE 
GARANTIE

PERIODIEK ONDERHOUD

SLIJTAGEONDERDELEN
Inschrijving voor het contract mogelijk tot het einde
van de 12de maand na de datum
waarop de contractuele garantie is
ingegaan.

Bijkomende voorwaarden:
•  de wagen mag zijn eerste geplande

onderhoudsbeurt nog niet hebben
gekregen.

•  er mogen nog geen
slijtageonderdelen vervangen zijn
aan de wagen.

•  de wagen mag niet meer dan
40.000 kilometer hebben

GARANTIE-
VERLENGING

Citroën Assistance is inbegrepen in alle Servicecontracten van CITROËN**/***

ONDERHOUD GARANTIE-
VERLENGING

afgelegd.

Aanpassing aan het contract 
mogelijk, eenmalig, tot drie 
maanden /10.000 kilometer voor 
het einde van het contract en mits 
administratiekosten worden betaald.

GARANTIE-
VERLENGING

Niet contractueel document, niet bindend ten aanzien van CITROËN. Alle prijzen zijn beschikbaar in het CITROËN-net. De contractuele garantie gaat niet in tegen de wettelijke rechten van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen. Deze rechten worden niet beïnvloed door de contractuele garantie.
* Vraag het advies van uw verkooppunt om te bepalen welk onderhoudsniveau het best aansluit bij uw rijgewoonten. ** Meer informatie over CITROËN ASSISTANCE vindt u in de Algemene Voorwaarden, die beschikbaar zijn in het CITROËN-net of op www.citroen.be. *** Low Emission Vehicles, geïmmobiliseerd door een gebrek aan laadvermogen, worden gratis gesleept naar het woonadres, de werkplaats of naar een
laadstation binnen 30 km.
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