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MOJE AUTO MA 3 LATA

WYSOKA JAKOŚĆ

KORZYSTNA CENA

Serwisuję je
z użyciem części 

DYREKCJA MARKETINGU 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH I SERWISU 
CITROËN POLSKA Sp. z o.o.
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Pieczęć Autoryzowanego Serwisu CITROËNA

Gama części zamiennych EUROREPAR to odpowiedź 
marki CITROËN na potrzeby rynku związane z naprawami 
i obsługą serwisową samochodów trzyletnich i starszych. 

ATUTY MARKI EUROREPAR

Wysoka jakość części, potwierdzona testami i certykatami.
2 lata gwarancji na wszystkie części EUROREPAR.
Korzystna cena części pozwala na zaproponowanie 
użytkownikowi atrakcyjnej cenowo oferty na wybraną, 
zryczałtowaną usługę serwisową.
Szeroka i ciągle rozwijająca się gama kilkudziesięciu grup 
asortymentowych części zamiennych.
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OFERTA EKONOMICZNA (z użyciem części Eurorepar) 
DOSTĘPNA NA STRONIE CITROEN.PL W SEKCJI WYCENA ON-LINE 

CITROËN poleca 



•

NIEZAWODNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM
Części z gamy EUROREPAR są objęte dwuletnią gwarancją. 
Spełniają wszystkie obowiązujące normy i wymogi w zakresie trwałości, 
estetyki i wydajności. 
Szczególną uwagę poświęca się tym częściom, które mają wpływ 
na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Części zamienne z gamy EUROREPAR zatwierdzone są przez 
wykwalikowanych inżynierów i specjalistów ds. jakości Grupy PSA. 
Kierując się bogatym doświadczeniem i mając na uwadze wysoki 
standard komponentów seryjnie montowanych w nowych samochodach 
wybrali oni najlepszych, sprawdzonych dostawców części przeznaczonych 
na rynek wtórny.
Przeprowadzili audyty procesów produkcyjnych i sprawdzili ich zgodność 
z normami ISO. 

KOSZTY POD KONTROLĄ
Dzięki połączeniu wysokiej jakości i korzystnej ceny, części zamienne 
z gamy EUROREPAR to najlepsza oferta dla samochodów trzyletnich 
i starszych. Właściciele takich aut mają możliwość skorzystania 
w Autoryzowanych Serwisach CITROËNA z atrakcyjnej cenowo oferty 
EKONOMICZNEJ, obejmującej zryczałtowany koszt usługi serwisowej 
z zastosowaniem części zamiennych EUROREPAR.

GAMA CZĘŚCI ZAMIENNYCH EUROREPAR
Obejmuje takie elementy samochodu jak: 

UKŁAD HAMULCOWY:
klocki, tarcze, zestawy naprawcze 
hamulców tylnych,… 

• UKŁAD ZAWIESZENIA 
UKŁAD KIEROWNICZY:
amortyzatory, przeguby, 
łożyska,…

• WIDOCZNOŚĆ:
pióra wycieraczek, reektory.

• UKŁAD ROZRZĄDU:
paski rozrządu, zestawy 
rozrządu, pompy wody,… 

• UKŁAD WYDECHOWY:
tłumiki, katalizatory, 
ltry cząstek stałych,… 

• ELEMENTY OSPRZĘTU 
SILNIKA:
sprzęgła, paski,... 

• UKŁAD ZAPŁONOWY:
akumulatory, alternatory,
rozruszniki, świece,…

• FILTRY: 
powietrza, kabinowe,
paliwa, oleju.

• UKŁAD KLIMATYZACJI:
osuszacze, skraplacze.

• PŁYNY EKSPLOATACYJNE:
oleje silnikowe, płyny chłodnicze, 
hamulcowe i do spryskiwaczy,… 

ZOBOWIĄZANIA SERWISÓW CITROËNA 
Autoryzowane serwisy CITROËNA świadczą profesjonalne 
usługi na najwyższym poziomie.
Stosując gamę części EUROREPAR oferują efektywne 
serwisowanie starszego auta w atrakcyjnej cenie. 
Części zamienne EUROREPAR to produkty idealnie 
dopasowane do wszystkich modeli CITROËNA trzyletnich 
i starszych.
Oferta ta to zatem kompleksowa odpowiedź na potrzeby 
klientów posiadających kilkuletnie auto, chcących serwisować 
je jak najlepiej i w jak najlepszej cenie.

CITROËN DBA O OCHRONĘ ŚRODOWISKA 
Jako odpowiedzialny producent, CITROËN przywiązuje 
szczególną wagę do ekologii i recyklingu produktów 
zanieczyszczających środowisko. 
Od fazy projektowania samochodu aż po recykling zużytych 
części, CITROËN angażuje się w działania na rzecz dbałości 
o ochronę środowiska.


