CAR CITON s.r.o.
779 00 Olomouc, Před Lipami 8A
tel.: 585221226
IČO: 64609413

Vážení zákazníci,
na základě rozhodnutí Vlády ČR došlo v naší republice k několika zásadním změnám,
které měly a mají dopad na životy nás všech.
I v těchto nelehkých chvílích je tu CAR CITON s.r.o. stále s Vámi a je připraven Vám
pomoci v jakékoliv situaci.
SERVIS
Servisní služby Vám zůstávají i nadále plně k dispozici. Došlo pouze ke zkrácení
pracovní doby. Aktuální otevírací doba je od 8:00 – 15:30.
Jestliže potřebujete vyřešit problém se svým automobilem, kolegové ze servisního
oddělení jsou tu pro Vás. Návštěvu si ideálně domluvte telefonicky či e-mailem, aby
mohlo být vše připraveno pro opravu Vašeho vozu.
•

Ing. Tomáš Novák, servisní technik: 736 606 993, servis@carciton.cz

•

Pavel Gajdůšek, prodej náhradních dílů, vedoucí servisu: 731 800 254,
pavel.gajdusek@carciton.cz

V současné době jsou již v běhu také tradiční podzimní servisní akce. Podrobnější
informace k těmto akcím najdete na našich webových stránkách www.carciton.cz.
Termín pro přezutí si, prosím objednejte prostřednictvím telefonu či e-mailu.
PRODEJ VOZU ONLINE
I když byla prodejní část našeho autosalonu dočasně uzavřena, není to pro nás žádný
problém. Pokud potřebujete nový vůz i v současné svízelné situaci, jednoduše si vyberte
z našich skladových zásob a společně vše vyřešíme rychle a online. V případě Vašeho
zájmu jsme připraveni pro Vás připravit i virtuální prohlídku konkrétního vozu. Vámi
vybraný vůz pak bude u nás připraven k vyzvednutí.
Zvolte si některý z námi nabízených skladových automobilů na našich webových
stránkách:
.
skladové vozy Citroen
Lucie Bauerová: 730 127 541, prodej@carciton.cz
Ing. Dominik Žák: 603 319 637,
.

autobazar
Ing. Michal Rec: 603 489 591,
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Na našich webových stránkách Vás průběžně informujeme o dalším dění v našem
autosalonu.
Pokud potřebujete s čímkoliv pomoci či poradit, kontaktujte naše pracovníky, kteří vám
rádi a ochotně vyjdou vstříc.
Bezpečnostní opatření:
Upřednostňujeme platby kartou.
Z důvodu ochrany zákazníků servisu a našich zaměstnanců před nákazou, se snažíme
omezit kontakt na minimum.
Není možné se v průběhu opravy zdržovat v uzavřených prostorách firmy – je nutné si
zajistit odvoz nebo Vám poskytneme náhradní vozidlo za paušální sazbu (podle typu
vozidla).
Před předáním vozidla Vám vozidlo ošetříme přípravkem Anti COVID -19 pro Vaše
bezpečí.
Děkujeme, že nám i v této nelehké době zachováváte svou přízeň, a přejeme Vám
pohodové dny a hodně zdraví!
Na brzkou viděnou, Váš tým CAR CITON s.r.o.
https://www.carciton.cz
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