Diagnostika ja remonttööde pakkumine
sõltumatutele töökodadele
Terviklik diagnostika- ja remonttööde lahendus
CITROËN pakub sõltumatutele töökodadele, mis tegutsevad Euroopa majandusruumis, Horvaatias, Türgis ja Šveitsis,
diagnostika- ja remonttööde paketti. Antud lahendust kohandatakse eelkõige nendele sõltumatutele töökodadele, mille
tegevuses moodustavad suure osakaalu CITROËNi sõidukid. Lahendus sarnaneb CITROËNi poolt volitatud töökodade
käsutuses oleva CITROËNi sõidukite diagnostika, remonttööde ja hooldusjuhendiga.

Sisu
Diagnostikapaketti kuuluvad rendile antavad:
-

Windows 7 ja Symantec Internet Client Security programmiga varustatud sülearvuti
Diagnostika- ja elektriliste remonditööde tarkvara DiagBox,
Sõiduki diagnostikasüsteem PSA XS Evolution,
Kevlarist kaitsekorpus
WI-Fi valmidus,
Töövahendite tugi ja hooldus.

Kasutustingimused
Koodilugemisfunktsioonid (Allalaadimine/ kodeerimine/ ühendamine/ koolitus)
Pääsemaks ligi CITROËNI sõidukite arvutitele, peate tõestama järgmiste CITROËNI diagnostikavahendite kasutamiseks
mõeldud koolituste läbimist :
- 15h pikkune ühekordne baaskoolitus,
- Iga-aastane 4h pikkune korduvkoolitus.
Kui soovite lisainformatsiooni antud koolituste kohta, võtke ühendust kohaliku CITROËNi esindajaga.

Maksumus
Diagnostika terviklahendus on saadaval 36 kuu pikkuseks rendiperioodiks, mille koguhind on 6595 €, sealhulgas :
- 1200 € esmane osamakse,
- 35 igakuist makset summas 160 €.
(*) Hinnad on kajastatud eurodes ning ei sisalda käibemaksu.

Tellimine
Kirjeldatud diagnostikalahenduse tellimiseks või lisainformatsiooni saamiseks ja/või tellimuse esitamiseks vastavalt
CITROËNi üldtingimustele võtke ühendust kohaliku CITROËNI esindajaga või kirjutades e-maili aadressil :
toolsorders@mpsa.com

CTC Diagnostic OI Citroën_EE 2014_01

1

Diagnostika ja remonttööd VIN numbri põhjal
CITROËN pakub diagnostika ja remonttööde lahendust ka VIN numbri põhjal. Antud lahendust kohandatakse
eelkõige sõltumatutele töökodadele, mis tegutsevad Euroopa majandusruumis, Horvaatias, Türgis ja
Šveitsis, ning mille tegevusel on väiksem osakaal CITROËNi sõidukite hooldamisel ja remontimisel.
Käesoleva lahendusega antakse sõltumatule töökojale „Jeton“-nimeline litsents, mis lubab VIN numbri abil
tuvastatud CITROËNi sõidukite diagnostika ja remonttööde puhul kasutada antud tarkvara, diagnostikainformatsiooni ja sõidukite tehnilisi andmeid. Samu andmeid kasutavad ka CITROËNi volitatud remonditöökojad.

Sisu
Internetis ostetav „Jeton“ litsents annab töökojale :
ligipääsu diagnostikakeskusele ja VIN numbri põhjal tuvastatud sõiduki tehnilistele andmetele
võimaluse alla laadida CITROËNi diagnostika- ja remonttööde tarkvara (DiagBox), mis võimaldab lugeda
veakoode
võimaluse alla laadida CITROENi sõidukite arvutite kodeerimise-, ühendamise- ja koolituse
tarkvara.

Ühekordne litsents kehtib VIN-numbri abil tuvastatud Citroëni sõidukile 7 kalendripäeva jooksul selle tuvastamisest
(k.a. laupäev, pühapäev ning riigipühad). Näiteks : 29.aprill 2010 kell 9 hommikul identifitseeritud sõiduki litsents
kehtib kuni 6.mai 2010 kella 9-ni hommikul (kohaliku aja järgi).
Kliendil on alates Internetis tehtud makse jõustumisest aega kuni üks aasta, et alustada 7-päevase litsentsi
kasutamist. Aasta möödudes kaotab litsents kehtivuse ning makset ei tagastata.

Ligipääs
CITROËN soovitab litsentsi tarvitamisel kasutada etteantud riistvara ja internetiühendust. CITROËN jätab endale
õiguse täiendada tingimuste nimekirja sellest eelnevalt ette teatamata ning töökoda kohustub neid järgima.
Töökojale jääb õigus oma vastutusel käesolevaid soovitusi mitte järgida. Sellisel juhul ei taga CITROËN garantii
kehtivuse jätkumist litsentsi kasutamisel esineda võivate mittefunktsioneerimiste, tõrgete või muude tehniliste
probleemide korral.

Nõuded arvutile
Töökoja riist- ja tarkvara miinimumnõuded:





PC tüüpi arvuti,
Operatsioonisüsteem : Microsoft Windows XP SP2 või SP3, Vista 32bits, WIN7 32bits
Protsessor : 2 GHz,
Operatiivmälu : 2 GB,



Vaba ruumi kõvakettal,




Ekraan : 1024x768,
Interneti püsiühendus kiirusega vähemalt 512 kb/s.

Kommunikatsioonikaardi kaks võimalust:



Kasutades SAE J2534 Pass-Thru diagnostikasüsteemi, on garanteeritud üksnes koodilugemise funktsioonid.
Kasutades PSA XS Evolution diagnostikasüsteemi, on tagatud kõik funktsioonid.
PSA XS Evolution diagnostikasüsteemi tellimiseks kirjutage toolsorders@mpsa.com
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Koodilugemise funktsioonid (allalaadimine/ kodeerimine/ ühendamine/ koolitus)
Pääsemaks ligi CITROËNI sõidukite arvutitele, peate tõestama järgmiste CITROËNI diagnostikavahendite
kasutamiseks mõeldud koolituste läbimist :
- 15h pikkune ühekordne baaskoolitus,
- Iga-aastane 4h pikkune korduvkoolitus.
Kui soovite lisainformatsiooni antud koolituste kohta, võtke ühendust kohaliku CITROËNi esindajaga.
NB : Arvuti ümberprogrammeerimisel tuleb pidada rangelt kinni meetodites olevatest eeltingimustest, et
vältida komponentide tõsiseid kahjustusi

Maksumus
Ühekordse „Pileti“ litsentsi maksumus on 30 €*. CITROËN jätab endale õiguse hindu muuta.
(*) Hinnad on kajastatud eurodes ning ei sisalda käibemaksu.
NB: T u l e t a me m e e ld e , e t j u h u l k u i t e e i s o o v i k as u t ad a CITROËNI diagnostika- ja
hooldustarkvara, on CITROËNi sõidukitega seotud diagnostika saadaval ka tasuta ühekordse teenusena.
CITROËN jätab endale õiguse katkestada tasuta ligipääs igal ajahetkel ilma sellest ette teatamata. Sellisel
juhul on VIN-numbri abil tuvastatava sõiduki diagnostikaks vajalik „Jeton“ litsents.

Tellimine
Litsentsi on võimalik tellida Internetis vastavalt CITROËN’i üldtingimustele.

CTC Diagnostic OI Citroën_EE 2014_01

3

Lisainformatsioon
Alternatiivkütuseid kasutavad sõidukid
Alternatiivkütuseid kasutavate sõidukite mootorite kontseptsiooni ja süsteemide kohta käiva informatsiooni
saamiseks saatke oma päring emaili teel aadressil diagnostic_tech_spec@mpsa.com. Märkige päringus kindlasti
ära oma kontaktid, sõiduki- ja mootoriandmed.

Enesediagnostikasüsteem (OBD)
Enesediagnostikasüsteemiga (OBD) seotud osade kohta lisainformatsiooni saamiseks saatke päring emaili
teel aadressil : diagnostic_tech_spec@mpsa.com . Märkige päringus kindlasti ära oma kontaktid, sõiduki- ja
mootoriandmed.

Diagnostika- ja testimisseadmeid puudutav informatsioon
Diagnostika- ja testimisseadmeid puudutava informatsiooni saamiseks saatke taotlus aadressile
diagnostic_tech_spec@mpsa.com. Märkige päringus kindlasti ära oma kontaktid, sõiduki- ja mootoriandmed.

NB : Arvutite tehniliste näitajate kataloog on saadaval menüüs « Tellimine / arvutite tehnilised
näitajad »
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