CITROËN TEHNILINE DOKUMENTATSIOON
ISESEISVATELE TÖÖKODADELE
CITROËN pakub professionaalidele*, tehnilise dokumentatsiooni väljaandjatele ja
autoremondi varustuse tootjatele põhjalikku tehnilist informatsiooni (remont ja varuosad),
mida kasutavad ka volitatud töökojad, et hooldada ja remontida Citroën sõidukeid.

(*) professionaalsed autoremonditöökojad, autoklubid, maanteeabi pakkuvad firmad,
ülevaatuste ja proovisõitude läbiviijad, remonditöökodadele koolitusi pakkuvad firmad,
varustuse tootjad.

Sisu
Tasuta teenused

Dokument

Kirjeldus

Mudelid

Varuosad

CITROËN varuosade
kataloog

Alates XSARA (1997) ja
BERLINGO (1996)

Lisavarustus

CITROËN sõidukite
lisavarustuse kataloog

Tooted professionaalidele

CITROËN sõidukite
remondiks mõeldud
vahendite kataloog

Kasutaja käsiraamatud

Sõidukite käsiraamatud

Hooldused

Hoolduskavad

Praegune mudelivalik

Olulised täpsustused :
Näidatud kuupäev on antud mudeli täieliku dokumentatsiooni võrku ülespaneku kuupäev, aga
vanemate mudelite (näiteks SAXO, XANTIA või JUMPER I) jaoks võidakse pakkuda osalist
dokumentatsiooni.
Kood, mis on mõnikord sõiduki tootenimetuse kõrval, võimaldab tuvastada :
 Järjestikuseid versioone vastavalt väljalaske järjekorrale.
Näide : BERLINGO (M49) = 1. versioon, BERLINGO (M59) = 2. versioon ja BERLINGO
(B9) = 3. versioon


Mõnede riikide eriversioone.

Tellitud tasulised teenused

Dokument

Kirjeldus

Tööajad

Tööde normajad

TSB*

Tuvastatud probleemide
lahendusmeetodid

Meetodid

Remondimeetodid ja
eritööriistad

Skeemid

Elektriskeemid

Diagnostika

Diagnostika abi

Mudelid

Alates XSARA (1997) ja
BERLINGO (1996)

(*) võrgus üleval alates 10/01/2008. Dokumentide vaatamiseks tuleb sisestada sõiduki VIN.
NB: tasuta teenuste osas olevad täpsustused kehtivad ka siin.

Hinnad
Üldandmed
Citroën Service pakub kahte tüüpi teenuseid :
- Tasuta teenused : Teenused, mida saab kasutada ilma registreerumata.
- Tasulised teenused : Teenused, mida saab kasutada vaid eelnevalt registreerudes. Sisaldavad
tööaegu ja meetodeid, diagnostika skeeme ja dokumentatsiooni.
Hinnad
Tööajad ja meetodid, skeemid ja diagnostika dokumentatsioon:


Registreerumine 1 tunniks : 5,20 € + km



Registreerumine 1 päevaks (24h) : 23 € + km



Registreerumine 1 nädalaks (7 päeva) : 99 € + km



Registreerumine 1 kuuks (30 päeva) : 319 € + km



Registreerumine 1 aastaks (365 päeva) : 2395 € + km

Maksmine
Tasumine toimub otse Citroën Service lehel pangakaardiga.
Maksetehingud on täiesti turvalised, kõik pangaandmed on krüpteeritud.

Kontakt
Veebileht on mõeldud professionaalidele, tehnilise dokumentatsiooni väljaandjatele ja
autoremondi varustuse tootjatele.
Tööajad ja meetodid, Elektriskeemid ja diagnostika dokumentatsioon:

 Eraisikud :
Minge aadressile http://www.citroen.com, valige riik, klikkige kontaktil : kohaliku
klienditeeninduse kontaktandmed
 Professionaalid :
Kui veebilehe kasutamisel esineb probleeme, võtke meiega ühendus aadressil :
mailto:contact-citroenservice@mpsa.com (sisestage oma kliendikood)
Citroën tehnilise koolituse pakkumine: http://www.autotraining.Citroën.com
 Tehnilise dokumentatsiooni väljaandjad :
Võtke meiega ühendust aadressil documentationtechniqueediteurs@mpsa.com
 Autoremondi varustuse tootjad :
Võtke meiega ühendust aadressil mailto:mailto:contact-citroenservice@mpsa.com

