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GAMMA CZĘŚCI CITROËN
REGENEROWANYCH FABRYCZNIE
TO OSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE
ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE NAPRAW
SAMOCHODÓW CITROËN.
Niezależnie od tego, czy chcecie Państwo wykonać przegląd
gamę niezawodnych rozwiązań z zastosowaniem części regenerowanych fabrycznie, dzięki czemu Państwa samochód marki
CITROËN będzie utrzymywany w idealnym stanie i naprawiany
w warunkach zapewniających niezawodność i oszczędność.
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CZYNNY UDZIAŁ W OCHRONIE ŚRODOWISKA
NATURALNEGO.

ZASADY FABRYCZNEJ
REGENERACJI
Część regenerowana fabrycznie jest to część odzyskana
ze zgromadzonych, zużytych części samochodów marki
CITROËN naprawianych w sieci, podlegająca odnowieniu
według ściśle określonej procedury regeneracji.

Gwarancja najwyższej jakości
W przypadku części CITROËN regenerowanych fabrycznie
otrzymują Państwo taką samą gwarancję Producenta, jak
w przypadku nowych części oryginalnych dzięki temu, że podczas procesu regeneracji przestrzegane są surowe wymogi
techniczne Producenta. Proces regeneracji części CITROËN
opiera się na ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniu
marki, co gwarantuje najwyższą jakość regeneracji.
Oszczędność kosztów
W ten sposób przedłużają Państwo okres eksploatacji
swojego samochodu i utrzymują go Państwo w idealnym stanie, ponosząc mniejsze koszty, odpowiednio dopasowane do
wieku posiadanego samochodu.
Ochrona środowiska
Wraz z Producentem aktywnie uczestniczą Państwo w polityce wtórnego przerobu części i ograniczania produkcji odpadów przemysłu samochodowego.

ODNAWIANIE
Przy odnawianiu produktów wykorzystywane są podzespoły
pochodzące z części regularnie odzyskiwanych w sieci CITROËN
w ramach programu SECOIA (Service ÉCOlogique pour l’Industrie
Automobile). Do odnawiania przyjmowane są wyłącznie podzespoły
rzeczywiście pochodzące od firmy CITROËN, kompletne, wcześniej
nieodnawiane, nienaprawiane i nierekonstruowane.
Po wykonaniu ekspertyzy, części są badane, czyszczone
i sprawdzane, a następnie przekazywane do dalszej naprawy.
W zależności od przypadku i grup części po ekspertyzie niektóre
podzespoły zostają ponownie użyte lub jeżeli jest to możliwe
są poddawane ponownej obróbce lub zastąpione nowymi elementami.

Proces odnawiania o nazwie „Regeneracja fabryczna” określają przepisy prawa. Obejmuje on naprawy
z systematyczną wymianą wszystkich zużywających się części
na części nowe, oryginalne.

Wybierając regenerowane fabrycznie części CITROËN, korzystają
Państwo z produktów idealnie dopasowanych do posiadanego samochodu, objętych gwarancją Producenta na części i robociznę
przez co najmniej jeden rok w zależności od tego, do której grupy
należą części.

Części odnowione i przetestowane zgodnie z surowymi
wymogami technicznymi określonymi przez producenta
oferowane są klientom z taką samą gwarancją producenta,
jak nowe części oryginalne.

MONITOROWANIE
Wszystkie regenerowane fabrycznie
części CITROËN są znakowane
w trwały sposób, co ma na celu zapewnienie dokładnego przestrzegania procesu regeneracji oraz wskazuje
na to, iż części te przeszły wszystkie
wymagane testy Producenta.

ZALECENIA CITROËN
JAK ODNAWIANE SĄ CZĘŚCI
REGENEROWANE FABRYCZNIE?

BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIONE
DZIĘKI REGENEROWANYM
CZĘŚCIOM CITROËN

Silniki benzynowe i Diesla, głowice Diesla, pompy wtryskowe,
komplety wtryskiwaczy, filtry cząstek stałych, turbosprężarki,
alternatory, rozruszniki, mechaniczne i automatyczne skrzynie
biegów, zestawy sprzęgła, półosie napędowe, sprężarki układu
klimatyzacji, zaciski hamulcowe — gama części regenerowanych
fabrycznie obejmuje większość elementów mechanicznych.
Naprawa samochodu przy użyciu regenerowanych części zamiennych z gamy SECOIA to zachowanie osiągów pojazdu i jego
niezawodności przy dużo niższych kosztach.Doradca serwisowy
Citroën udzieli Państwu wszystkich niezbędnych informacji.

CITROËN
I ŚRODOWISKO
Już w 1993 roku koncern PSA PEUGEOT CITROËN zobowiązał
się do zmniejszenia masy odpadów, których nie można powtórnie
przerobić, pochodzących z samochodów wycofanych z eksploatacji.
Współczynnik rzeczywistego recyklingu wynosi obecnie 85%, a w
nadchodzących latach oczekiwany jest jego dalszy wzrost.
95% masy samochodów, produkowanych przez koncern, potencjalnie może podlegać przetworzeniu. Aby osiągnąć ten cel,
koncern PSA PEUGEOT CITROËN bierze pod uwagę różne
ograniczenia powtórnego przerobu już na etapie projektowania
i uwzględnia je w samych założeniach technicznych przyszłych
samochodów, zwłaszcza pod kątem łatwego demontażu części
poddawanych powtórnemu przerobowi oraz jednorodności zastosowanych materiałów.
Zbiórka zużytych części w celu ich ponownego użycia i optymalnego recyklingu stanowi
ważną część zobowiązań ekologicznych
firmy CITROËN w zakresie ograniczania odpadów samochodowych. Dlatego części regenerowane fabrycznie ponownie trafiają do
klientów.

