citroËn C1
Úroveň
výbavy

Motor

LIVE
FEEL

5P 1.0 VTi 72 S&S MAN
5P 1.0 VTi 72 S&S MAN

Počet dveří

Cena (Kč)

Akční sleva
(Kč) (*)

Akční cena
(Kč) (1)

5-dv
5-dv

250 000
280 000

10 100
30 100

239 900
249 900

> Exkluzivní financování CITROËN PRIVILEGE (*) s finančním bonusem 10 000 Kč vč. DPH z Akční ceny (1) vozu.
Ideální volba s možností nízké anebo nulové akontace, s délkou financování od 1 roku až do 6 let bez jakýchkoliv poplatků
za uzavření smlouvy.
> Prodloužená značková záruka EssentialDrive (*) na 5 let nebo 60 000 km
(1)

 kční ceník s platností od 1. 12. 2020. Uvedené doporučené akční ceny se vztahují na skladové vozy objednané do 31. 12. 2020 a předané do 2. 1. 2021 nebo do vyprodání zásob.
A
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Na ceny vozů objednávaných do výroby se informujte u svého autorizovaného prodejce CITROËN.
Konkrétní nabídku Vám zašle nebo potvrdí Váš autorizovaný prodejce. Akce platí pouze u participujících prodejců CITROËN na území ČR.

* Nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele.
Všechny uvedené ceny v akčním ceníku jsou platné v případě registrace vozidla kupujícím v členských státech Evropské unie (EU), státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) a ve
Švýcarsku, kterou kupující řádně prokáže prodávajícímu předložením kopie příslušného osvědčení o evidenci vozidla nejpozději do 5 pracovních dní od převzetí vozidla. V případě nesplnění uvedených podmínek platí ceny uváděné v základním ceníku. Použití akčního ceníku je též nepřípustné v případě spekulativního chování, především při účelových registracích nebo změně registrace.

5

let značkové
záruky
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citroËn C1
standardní výbava
LIVE
> Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností
odpojení airbagu spolujezdce
> Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
> Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým
předpínačem a omezovačem tahu
> 2x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu
> Akustická a vizuální signalizace nezapnutí a rozepnutí
bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce
> Akustická a vizuální signalizace rozepnutí
bezpečnostních pásů vzadu
> 2x výškově nastavitelné opěrky hlavy vzadu
> 2x bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské
sedačky na sedadlech druhé řady
> ABS + EBD + EBA
> ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu ve svahu
(Hill Start Assist)

FEEL = LIVE+

> Audiosystém MP3 (rádio AM/FM/DAB, Hands
Free Bluetooth, konektor USB)
> Manuální klimatizace
> Sklopná lavice ve druhé řadě dělená v poměru
50 / 50

>K
 ontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
> E lektrický posilovač řízení
>U
 kazatel řazení rychlostních stupňů
> P alubní počítač
>C
 entrální zamykání s dálkovým ovládáním
> E lektricky ovládaná okna předních dveří
>M
 anuálně ovládaná vnější zpětná zrcátka
>V
 ýškově nastavitelný volant
> T ónovaná skla
> S těrač zadního okna
> P řídavná denní LED diodová světla v předním
nárazníku
>O
 světlení interiéru
> P rotisluneční clony vpředu s kosmetickým zrcátkem
>K
 ryt zavazadlového prostoru

> Zásuvka 12V vpředu
> Odkládací krytá přihrádka spolujezdce
> Držák na kelímky
> Odkládací a úložné prostory v předních dveřích,
centrálním panelu palubní desky
> Ocelové disky kol s okrasným krytem kol “Star”
Pneumatiky 165/65 R14
> Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky
> Pack Look - Live: přední a zadní nárazníky v barvě
karoserie, kryty vnějších zpětných zrcátek, kliky dveří
a přední otvor sání v černém provedení, sloupky A a B
v černé matné barvě, palubní deska, centrální panel,
základna řadící páky a okruží krajních ventilátorů
v šedé barvě
> Barva Bílá LIPIZAN
> Čalounění: Látka Mica Šedá

>V
 ýškově nastavitelné sedadlo řidiče
>Č
 alounění: Látka Zebra Sunrise Červená
>O
 celové disky kol s okrasným krytem kol “Comet”
Pneumatiky 165/60 R15

> Pack Look - Feel: přední a zadní nárazníky, kryty
vnějších zpětných zrcátek (pro barvu Béžová NUDE
a Zelená PACIFIC v barvě Černá CALDERA) a kliky
dveří v barvě karoserie, přední otvor sání v černém
provedení, sloupky A a B v černé matné barvě

ČALOUNĚnÍ

Látka Zebra Sunrise Červená - ILFK

Látka Square Modrá - C8FZ

citroËn C1
Příplatková výbava
> ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE
Paket Bezpečnost:
Active City Brake
AFIL - Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
Systém rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
- zahrnuje Otáčkoměr
- zahrnuje Connecting Box

LIVE

FEEL

D404

–

22 000

Otáčkoměr

CS02

–

Omezovač rychlosti
Zpětná parkovací kamera
(zahrnuje Dotykový displej 7")

RG12

–

1500 /
Paket Bezpečnost
2 000

UB02

–

20 000

VD10
WX32

–
–

4 000

WX34

–

12 000

WLV7
WL5E

4 000
–

15 000

Látka Square Modrá
Vyhřívaná přední sedadla

C8FZ
NA01

–
–

5 500
6 000

> KOLA
Náhradní dojezdové kolo

RS02

2 500

2 500

JD19

–

6 700

JD39

–

6 700

YI07

–

1 500

Speciální nemetalický lak

0N__

6 000

6 000

Metalický lak

0MM0

11 000

11 000

> KOMFORT
Zatmavená skla zadních oken
Manuální klimatizace
Paket Komfort:
Automatická klimatizace
Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti
> AUDIOSYSTÉMY
Audiosystém MP3 (rádio AM/FM/DAB, Hands Free Bluetooth, konektor USB)
Dotykový displej 7": (rádio AM/FM/DAB, Hands Free Bluetooth, konektor USB), Mirror Screen
> SEDADLA A ČALOUNĚNÍ

> ELEGANCE
Paket Bi Color - Černá Caldera
- pouze pro barvy karoserie Béžová NUDE, EMERALD, Šedá CARLINITE, Šedá GALLIUM,
Bílá LIPIZAN
Paket Bi Color - Emerald
- pouze pro barvu karoserie Bílá LIPIZAN
Chromované kryty vnějších zpětných zrcátek

= standard

– = nelze objednat

citroËn C1
technické parametry
1.0 VTi 72 S&S MAN
998
71 x 84
53 (73)
6000
93
4400
Euro 6.3

> MOTOR
Zdvihový objem v cm3
Vrtání x zdvih v mm
Max. výkon v kW (k CEE)
při ot/min
Max. točivý moment v Nm CEE
při ot/min
Emisní norma
Technologie Stop&Start
> PŘEVODY, ŘÍZENÍ
Převodovka
Počet převodových stupňů
> PNEUMATIKY
Pneumatiky*

Manuální
5
165/65 R14, 165/60 R15

> OBJEMY
Počet míst
Objem zavazadlového prostoru pod platem v dm3
Objem zavazadlového prostoru za předními sedadly až ke stropu v dm3

4
196
780

> HMOTNOST (v kg)
Provozní hmotnost (1)
Užitečná hmotnost (2)
Největší povolená hmotnost

915
325
1240

> PROVOZNÍ VLASTNOSTI (pouze řidič)
Max. rychlost v km/h
1000 m s pevným startem v sekundách
Z 0 na 100 km/h v sekundách

160
34,2
12,6

> SPOTŘEBA - CYKLUS NEDC
Městský provoz (l/100 km)
Mimoměstský provoz (l/100 km)
Smíšený provoz (l/100 km)
Emise CO2 (g/km)

4,3
3,4
3,9
85

> SPOTŘEBA - CYKLUS WLPT
Smíšený provoz (l/100 km)
Emise CO2 (g/km)

4,8
109

> OBJEM PAL. NÁDRŽE (v litrech)
Bezolovnatý benzin

35

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na úrovni výbavy a namontovaném vybavení na přání. (2) Rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností.
* Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici
žádný alternativní rozměr.
Cyklus NEDC:
Výše zmíněné hodnoty jsou získány za přísných zkušebních podmínek (konstantní teplota, hmotnost i vlastnosti zkušební stanice, atd.) a profil testovacího řidiče odpovídá klidné jízdě (dle metodiky NEDC, zjištěno přepočtem z jízdního cyklu WLTP).
• Spotřeba ve městě je získána testováním vozidla na 4 km dlouhé trase vedoucí centrem města.
• Mimoměstské spotřeby bylo dosaženo v testu na 7 km dlouhé trati mimo městskou aglomeraci.
• Kombinovaná spotřeba odpovídá kombinaci spotřeby ve městě a mimo město, tedy na kombinované 11 km dlouhé trati.
Cyklus WLTP:
Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO2 vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci
vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě.
Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový
jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Doporučené ceny v Kč s DPH platné od 1. 12. 2020.
Popis odpovídá modelovému roku AM70. Zahájení výroby 1. 5. 2020.
C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou.
Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobil Import s.r.o. - Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

