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BOLETIM 
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Peças de Reposição 
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FLASH 

Destinatário: 

Responsável PR 

Gerente de Pós Venda 

Assunto: 

Oxi-sanitização – Produto Homologado 

Citroën 

DF 02/2014 
21 de janeiro de 2014 

 

DEVE SER AMPLAMENTE DIVULGADO A TODOS OS COLABORADORES DE P.R. 

 

 

 

Prezados concessionários,  

 
Sempre pensando em atender os nossos clientes com os melhores produtos, a Citroën lança neste 

momento um revolucionário sistema de sanitização, que reduz drasticamente os microrganismos 

existentes no habitáculo do veículo e, principalmente, no sistema de ar condicionado, como fungos, 

bactérias e odores indesejáveis.   

 

Este é o único produto e equipamento de Oxi-Sanitização aprovado nas análises e testes realizados na 

Engenharia da Marca. Além disso, esse processo é aprovado e patenteado através da Carta Patente nº PI 

0804316-7.  

 

Seguem abaixo informações relevantes sobre o produto: 

 

 

Produto recomendado pela CITROËN 

(Ecologicamente correto) 

Referência  Descrição Principais características 

LBRC005189 

Cartão  

Oxi-Sanitização 

 

- Reduz em mais 90% os contaminantes do Ar Condicionado; 

- Reduz os odores do habitáculo do veículo (cheiros de cigarro, 

alimentos, etc); 

- Tem alto poder bactericida e fungicida; 

- Não utiliza produtos químicos; 

- Não é prejudicial à saúde das pessoas com problemas respiratórios; 

- Mantém o ambiente saudável e agradável. 

 

OBS: Esse item é considerado para efeito do Objetivo Mensal de Peças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo se demonstra através de gráfico, a comparação do processo de aplicação Oxi-Sanitização x 

Produtos Químicos: 
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Oportunidades de Negócio:  

 

 Aproveitamento de 10% das passagens em pós-vendas;  

 

 Ideal para ser aplicado pelo departamento de seminovos, preparando o veículo para revenda; 

 

 Pode ser aplicado no departamento de funilaria, reduzindo o mau cheiro no veículo causado pelo 

tempo parado e “ambiente agressivo”;  

 

 Vale ressaltar que a Oxi-Sanitização pode ser aplicada durante a realização de outros serviços, 

não sendo necessária a utilização exclusiva da mão de obra para realização do serviço; 

 

 Além disso, o serviço também possibilita a venda do filtro de ar.  

 

 

Equipamento:  

                   

                                                                                                                
 

      Máquina de oxi-sanitização: R$ 0,00 (envio em Comodato) 
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                                         Cartão LBRC005189 

         (embalagem com 20 unidades) 

  

R$ 46,41 – valor unitário por cartão (valor concessionário base SP com impostos) 

 

Material de Ponto de Venda: 

  

Adicionalmente, temos todo o suporte de nosso fornecedor, realizando visitas em campo com 

treinamentos e suporte na comercialização e aplicação do produto, além da manutenção das máquinas. 

Temos também todo Material de PDV que auxilia a concessionária na apresentação e venda do produto. 

 

                
        Cabide                                                           Folheto 

 
Banner 

Preencha o Formulário de Solicitação (ANEXO I) e envie para: pr@citroen.com. O aparelho será 

enviado diretamente pelo fornecedor Interozone, em COMODATO (sem custos).  

 

mailto:pr@citroen.com
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ANEXOS (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES): 

 

1) Formulário de Solicitação da Máquina de Oxi-Sanitização (ANEXO I) 

2) Descritivo Site Ozoniobom (ANEXO II): forma pela qual os Consultores de Serviços ou Gerentes 

de Pós Vendas devem lançar MENSALMENTE as quantidades de aplicações realizadas. O 

fornecedor remunerará o  valor de R$ 6,00 por aplicação através da entrega de um cartão com o 

crédito correspondente. Essa última será realizada pelo representante do fornecedor. 

3) Manual descritivo de operação da máquina e contato da assistência técnica. 

 

                  

Anexo I - Formulário 
Solicitação Máquina de Oxi-sanitização.doc

                          

Anexo II - Descritivo 
de funcionamento Site Ozoniobom.pdf

                

MANUAL XT-44 R1 - 
Interozone.pdf

 
 

 

Não percam a oportunidade de oferecer esse serviço adicional aos clientes, contribuindo dessa forma para 

o seu bem estar e também na composição da Rentabilidade do Pós Venda de sua concessionária. 

 

 

Ótimas Vendas! 

 

 

Equipe de Peças & Serviços 


