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5 VUODEN TAKUU CITROËN-HYÖTYAJONEUVOILLE – 

RAJOITTAMATTOMAT KILOMETRIT MYÖS AMMATTIKÄYTTÖÖN 

 

 

 

Citroën-hyötyajoneuvot haastavat markkinaa, kun kaikki 1.4.2018 alkaen uutena ostetut Citroën-hyötyajoneuvot 
saavat 5 vuoden takuun ilman kilometrirajoja. Kattava ja pitkä takuu on ainutlaatuisesti voimassa myös 

ammattikäytössä oleville hyötyajoneuvoille rajoittamattomilla kilometreillä.  
 
”Viiden vuoden takuu hyötyautoille on jotain aivan poikkeuksellista. Valtaosa hyötyautoista menee ammattilaiskäyttöön ja 

silloin luotto kalustoon pitää olla kohdallaan. Nykyinen mallistomme on osoittanut, että se on markkinoiden parhaimmistoa 

kaikilta osin, nyt myös takuun. Takuun laajeneminen on osoitus luotettavasta laadusta ja antaa yritykselle varmuuden 

tuotannon välineiden toimivuudesta.”, kommentoi Citroënia maahantuovan Auto-Bon Oy:n toimitusjohtaja Markus 

Vuolle.  
 

Citroën-hyötyajoneuvomallisto kattaa kaikki eri kuljetustarpeet: vastikään uudistunut Citroën Jumpy löytyy kolmena 

eri pituusversiona, kun taas Citroën Jumperin korirakenteesta on saatavana neljä eri pituutta kolmella eri akselivälillä 
sekä kolme korkeusvaihtoehtoa. Lisäksi syksyllä 2018 lanseerataan uudistunut Citroën Berlingo Van, joka kuljettaa 
helposti jopa kaksi eurolavallista. 

 
Citroënin mallisto on kantavuudeltaan hyötyajoneuvomarkkinoiden paras ja silti hintatasoltaan edullisin. Malliston 
CO2 –päästöarvot ovat markkinoiden alhaisimmat ja käyttökustannukset ovat edulliset alhaisen polttoainekulutuksen 

myötä. Malliston vakio- sekä lisävarustevalikoimat pitävät sisällään kaiken tarvittavan perustoiminnallisuudesta 
nykyaikaisiin mukavuus- ja turvallisuusvarusteisiin. Lisäksi myös suurempaan kokoluokkaan on saatavana 
automattivaihteisto. 

Modutex on sijoitettu autossa poikkeuksellisen käytännöllisesti ajoneuvon oikeaan laitaan, jolloin se mahdollistaa 
esteettömän lastauksen erittäin pitkille esineille. Malliston tuotteet ovat helposti varusteltavissa ja muunneltavissa 
erityistarpeisiin, kuten kylmäkuljetukseen tai retkeilyyn.  

 
PSA:n valmistama hyötyajoneuvomallisto, joihin Citroën kuuluu, on ollut Euroopassa markkinajohtaja monta vuotta 
peräkkäin ja myynti kasvoi jälleen vuonna 2017. Myös Suomessa vuoden 2017 toisella puoliskolla Citroën-

hyötyajoneuvojen myynti kääntyi nousuun asiakkaiden löydettyä tuotteiden edut. 
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Auto-Bon Oy 

Auto-Bon Oy maahantuo, markkinoi ja myy jälleenmyyjäverkostonsa välityksellä Citroën, DS ja Peugeot -merkkisiä henkilö- ja 

tavara-autoja, niiden varaosia, tarvikkeita ja niihin kytkeytyviä palveluita kuluttajille. Auto-Bon Oy on Bassadone Automotive 

Groupin tytäryhtiö ja sillä on koko maan kattava jälleenmyyjäverkosto. Lisätietoa Citroën-mallistosta: www.citroen.fi 

 
 

Yhteystiedot: 

Auto-Bon Oy, pr-päällikkö Katja Ruuskanen: katja.ruuskanen@auto-bon.fi / puh. 050 438 114 

 


