
Nový Citroën SpaceTourer brzy v AUTOPORTu

Citroën SpaceTourer je moderní vůz výrazného charakteru spojující příjemné používání 
s víceúčelovostí. Tento vůz přináší odpověď na potřeby současných rodin, ale také podnikatelů. 

Nový Citroen SpaceTourer přijíždí ve třech délkách (530 cm, 496 cm, 460 cm) včetně první kompaktní 
verze  v tomto segmentu, která je schopná převážet až 9 osob. Přičemž výška dosahuje 190cm, takže 
se nebudete muset krčit, nebo se bát o to, že se nevejdete do podzemních garáží.

Na výběr budou k     dispozici tři varianty, takže si vybere opravdu každý.

Ve variantě „rodina“ najdete opravdu místo pro každého člena své rodiny. Do vozidla pohodlně 
naskládáte všechny věci potřebné na dovolenou, každý člen posádky bude mít své pohodlí a ještě 
hromada místa zbyde. A co víc, díky zesílené konstrukci unese zátěž až 1 400!

Používáte vozidlo k podnikání? Tak pro vás máme verzi „business“, která uspokojí i toho 
nejnáročnějšího klienta. Toto využití najde uplatnění i pro řidiče TAXI služeb, protože pro jejich 
zákazníky bude radost s novým Citroen SpaceTourerem cestovat!

Poslední verze z nabídky je „business lounge“, která vám SpaceTourer změní na luxusní mobilní 
kancelář, ta vám poskytne veškerý komfort pro práci a odpočinek. Varianta „business lounge“ je 
opatřena samostatnými sedadly s koženými potahy, které lze umístit zády ke směru jízdy, posuvným 
stolkem a zadními zatmavenými skly pro vetší diskrétnost a ochranu před sluncem.



Nový Citroen SpaceTourer otevřete i s     plnýma rukama!

Máte plné ruce? Žádný problém: Boční posuvné dveře se mohou otevřít jen vsunutím nohy pod roh 
zadního nárazníku. Oceníte to ve chvíli, kdy budete potřebovat do vozu umístit dětskou 
autosedačku. 

REKORDNĚ NÍZKÁ SPOTŘEBA

Testy to ukázaly jasně: Citroën SpaceTourer nabízí nejlepší spotřebu v tomto segmentu: 5,1 l/100 
km a emise 133 g CO2 / km (BlueHDI 115 S&S s manuální šestistupňovou převodovkou).

Emise CO2 Spotřeba
 

První varianty vozu budou k dispozici během podzimu. V případě jakéhokoliv dotazu ohledně 
dostupnosti nebo ceny, neváhejte kontaktovat obchodní oddělení.


