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Premiär för nya Citroën C5!
Helgen 17-18 maj är det premiär för nya C5. Det är Öppet Hus hela helgen
hos våra återförsäljare runt om i landet (öppettider lördag 10-15, söndag 1115).
Välkommen in att provköra nya C5!
Citroën C5
Upptäck mer om nya C5
Nya Citroën C5 är en bil med kvalitetskänsla och formspråk som ligger i
framkant. Den kan också mäta sig med de allra yppersta vad gäller
ljudisolering och akustik. På www.citroen.se hittar du massar av information
om nya C5. Du kan även se reklamfilmen som just nu går på TV, regisserad av
Johan Renck.
Citroën C5
Redo för en ny färdriktning i jobbet?
Att välja Citroën C5 som tjänstebil har två sidor: en för dig som kör och en för
dig som betalar. Du som kör får en bil med en ny nivå på design och kvalitet,
och en ny definition av tystnad. Dessutom är förmånsvärdet nästan lika lågt
som ljudvolymen. Du som betalar kan glädja dig åt lågt inköpspris och
leasingkostnad. Välj leasingform, från vanlig leasing till totalleasing där vi tar
ansvar för allt som gäller företagets bilpark - från service till administration.
Läs mer
E-post: info_se@citroen.com
Webbplats: www.citroen.se

FSC Bilar AB är sedan 1 januari 2016 importör och generalagent för märket
Citroën i Sverige. Citroën finns representerat på 75 försäljningsställen och ett
hundratal verkstäder fördelade över hela landet. Vårt huvudkontor ligger i
Upplands Väsby. Citroën, som har ett nytt och brett modellprogram av både
person- och lätta lastbilar, grundades år 1919 av André Citroën i Frankrike
och har sedan dess gjort sig känt som ett dynamiskt och kreativt märke.
Dagens Citroënbilar är utvecklade efter ledorden design, komfort och
användbar teknik. Citroën har 10 000 försäljnings- och serviceställen i över
80 länder och sålde över 1 miljon fordon 2018. Dessutom har märket 8
världsmästartitlar för konstruktörer i WRC och 2 världsmästartitlar för
konstruktörer i FIA WTCC.
www.citroen.se
För att upptäcka Citroën Origins (Citroëns samtliga personbilsmodeller sedan
1919) besök: http://citroenorigins.se/sv
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