
citroËn C3** 

>   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

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

5
let značkové 

záruky

Speciální nabídka Paket Celebration ke všem verzím výbavy FEEL, pouze za 5 000 Kč. Ušetříte 15 000 Kč. 
Paket zahrnuje: vyhřívaná přední sedadla, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, 
automatické stěrače s dešťovým senzorem, Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti, 
Přední mlhové světlomety, Funkce “Guide Me Home”

Úroveň  
výbavy Motor cena (kč) akční sleva  

(kč) (*)
Bonus za starý 

vůz (kč)
akční cena  

(kč) (1)

LIVE 1.2 Puretech 82 S&S Man 275 000 100 20 000 254 900

FEEL
1.2 Puretech 82 S&S Man 307 000 2 100 20 000 284 900
1.5 BlueHDi 100 S&S Man 382 900 23 000 20 000 339 900

SHINE

1.2 Puretech 82 S&S Man 359 900 20 000 20 000 319 900
1.2 Puretech 110 S&S Man6 394 900 20 000 20 000 354 900
1.2 Puretech 110 S&S eat6 434 900 20 000 20 000 394 900
1.5 BlueHDi 100 S&S Man 434 000 39 100 20 000 374 900

(1)  Akční ceník s platností od 1. 4. 2020. Uvedené doporučené akční ceny se vztahují na skladové vozy objednané do 30. 4. 2020 a předané do 2. 5. 2020 nebo do vyprodání zásob. 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.
** Doprodej skladových zásob.
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 uve-
dených podmínek platí ceny uváděné v základním ceníku. Použití akčního ceníku je též nepřípustné v případě spekulativního chování, především při účelových registracích nebo změně registrace.



citroËn C3 

StanDarDní výBava

live

Feel = live +

SHine = Feel +

>  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
>  3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu, boční sedadla 

s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu
>  Akustická a vizuální signalizace nezapnutí a rozepnutí 

bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce
>  Akustická a vizuální signalizace nezapnutí a rozepnutí 

bezpečnostního na zadních sedadlech
>  2x výškově nastavitelné opěrky hlavy vpředu
>  3x opěrky hlavy vzadu
>  2x bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské 

sedačky na krajních sedadlech druhé řady
>  Automatické zamykání dveří a zavazadlového prostoru 

za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní 
nehody)

>  Palubní počítač, otáčkoměr a ukazatel vnější teploty
>  Coffee Break Alert (zobrazí upozornění na displeji po 

2 hodinách nepřerušené jízdy)

>  Tempomat + omezovač rychlosti
>  AFIL - Varování před neúmyslným opuštěním jízdního 

pruhu
>  Systém rozpoznávání dopravních značek omezujících 

rychlost
>  ABS + EBD (rozdělovač brzdného účinku) + EBA 

(podpora brždění v krizové situaci) + samočinná 
aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění

>  ESP + ASR (elektronický stabilizační a protikluzový 
systém)

>  Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist) 
>  Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
>  Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
>  Elektricky ovládaná okna předních dveří
>  Ručně ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka
>  Výškově a podélně nastavitelný volant
>  Stěrač zadního okna
>  Zadní světla s efektem 3D
>  Přídavná denní světla - žárovky
>  Osvětlení interiéru a zavazadlového prostoru

>  Audiosystém RD6, AM/FM (4x repro), 
Hands free Bluetooth®, konektor USB

>  Sklopné opěradlo lavice ve druhé řadě dělené 
v poměru 2/3 - 1/3

>  Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
>  Čalounění Látka Mica šedá
>  Kryt zavazadlového prostoru
>  Zásuvka 12V mezi předními sedadly
>  Odkládací a úložné prostory v předních dveřích, 

centrálním panelu palubní desky
>  Ocelové disky kol, pneumatiky 185/65 R15, 

okrasné kryty kol “WHALETAIL”
>  Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky 
>  Nemetalický lak Zelená Almond
>  Pack Look - LIVE: přední a zadní nárazníky v barvě 

karoserie, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří 
v černá barvě, stojky zpětných zrcátek v Černé barvě, 
lišty okenního rámu a sloupků B,C v černé barvě, 
panel palubní desky LAMA 

>  Ukazatel řazení rychlostních stupňů

>  Elektricky vyhřívaná a ovládaná vnější zpětná zrcátka, 
sklopná manuálně

>  Manuální klimatizace 

>  Přídavná denní světla s LED optikou
>  Ocelové disky kol, pneumatiky 185/65 R15, 

okrasné kryty kol “ARROW”

>  Pack Look - FEEL: přední a zadní nárazníky v barvě 
karoserie, kliky dveří v barvě karoserie, kryty vnějších 
zpětných zrcátek v barvě Černá Perla Nera, stojky 
zpětných zrcátek v Černé barvě, lišty okenního rámu 
a sloupků B,C v černé barvě, ochranné lemy blatníků 
a prahů karoserie, panel palubní desky v barvě 
Černá Onyx s rámečkem v barvě Šedá Mium

>  Elektricky ovládaná okna předních dveří 
se sekvenčním ovládáním a ochranou proti 
přiskřípnutí

>  Paket Viditelnost: Automatické stěrače s dešťovým 
senzorem, samočinné rozsvícení světel za snížené 
viditelnosti, Přední mlhové světlomety, 
funkce “Guide Me Home”

>  Elektricky vyhřívaná, ovládaná a sklopná vnější zpětná 
zrcátka

>  CITROËN Connect Rádio AM/FM (6x repro) - 
Dotykový 7” displej, Hands free Bluetooth®, 
Mirror Screen 

>  Automatická klimatizace
>  Ocelové disky kol, pneumatiky 205/55 R16T, 

okrasné kryty kol “Steel & Style 3D”
>  Paket Bi-Color - Černá Onyx
>  Airbump® 
>  Kožený volant s dekorem Černá Brillant + Chrom

>  Zadní parkovací asistent
>  Pack Look - SHINE: přední a zadní nárazníky v barvě 

karoserie, kliky dveří v barvě karoserie, kryty vnějších 
zpětných zrcátek v barvě Černá Perla Nera, stojky 
zpětných zrcátek v Černé barvě, lišty okenního rámu 
a sloupku B,C v černé Brillant, ochranné lemy 
blatníků a prahů karoserie, panel palubní desky 
v barvě Černá Onyx s rámečkem v barvě Šedá Mium, 
chromované výdechy klimatizace 

interiér connectedcaM citroëntM

  

 

Sériový (SHine)

MetroPolitan ŠeDý

urBan červený

HyPe coloraDo

Full HD kamera vybavená GPS, 
vnitřní pamětí 16 GB a vlastním snímačem 
zabudovaným ve vnitřním zpětném zrcátku. 
Kamera automaticky zaznamenává to, co řidič 
vidí před svým vozem s úhlem záběru 120° 
a současně umožňuje pořizovat fotografie 
nebo videa, které je pak možné, 
prostřednictvím aplikace na chytrém telefonu, 
sdílet na sociálních sítích.
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9 Barev karoSérie...

Oranžová POWER Bílá BANQUISE

Šedá PLATINIUM 

Zelená ALMOND

Červená RUBI

Písková SABLE

… + 3 Barvy StřecHy Bi-color uMoŽŇuJí 36 BarevnýcH koMBinací karoSérie

koMBinace Barev ozDoBnýcH PrvkŮ karoSerie 

okraSné kryty kol a DiSky z leHkýcH Slitin

Bílá OPALE

Okrasný kryt
WHALETAIL 15”

Okrasný kryt
ARROW 15”

Okrasný kryt
STEEL & STYLE 3D 16”

Hliníkový disk
MATRIX 16” - 

Diamantée

Hliníkový disk
CROSS BLACK 17”

Hliníkový disk
CROSS 17” - 

Diamantée

Černá ONYX Červená ADEN

 Barva vozu 
bez Paketu Bi-color

Paket Bi-color 
JD05

Paket Bi-color 
JD04

Paket Bi-color
 JD15

 Barva střechy Barva vozu Bílá Opale Černá Onyx Červená Aden

 kryty zpětných zrcátek – Bílá Banquise Černá Perla Nera Červená Aden

 lišta kolem mlhovek Černá základní Bílá Banquise Černá Perla Nera Červená Aden

 ozdobný prvek airbump® Bílá Banquise Bílá Banquise Bílá Banquise Červená Aden

 Proužek polepu sloupku c – Bílá Bílá Červená

Černá PERLA NERAModrá COBALT

Šedá ALUMINIUM
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PříPlatková výBava
> řízení a JízDní inForMace LIVE FEEL SHINE
Zadní parkovací asistent UB01 – 7 000
SAM - Systém sledování mrtvého úhlu AO01 – – 6 000
Zpětná parkovací kamera
(táhne CITROËN Connect Rádio, Automatickou klimatizaci, Elektricky vyhřívaná, ovládaná  
a sklopná vnější zpětná zrcátka)

UB09 – 33 000 6 000

ConnectedCAM Citroën L701 – – 7 000

Paket Bezpečnost: Active Safety Brake, Driver Attention Alert, Systém varování před srážkou, 
Automatické dálkové světlomety, Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou D403 – citroËn  

connect Box
10 500 / 
citroËn  

connect Box
 
> koMFort
Přídavná denní světla s LED optikou LA07 4 000

Přední mlhové světlomety PR01 – 4 000 / 
Paket viditelnost

Hands Free přístup a startování vozu  
- zahrnuje Elektricky ovládaná okna zadních dveří se sekvenčním ovládáním YD04 – – 11 000

Elektricky ovládaná okna předních dveří se sekvenčním ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí
- pro výbavu FEEL zahrnují Elektricky ovládaná okna zadních dveří se sekvenčním ovládáním LE05 LT03 – 7 000 /  

Přípl. interiér

Elektricky ovládaná okna zadních dveří se sekvenčním ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí LE05 – Přípl. interiér 
lt03

3 000 /  
Přípl. interiér 
Hands Free 

přístup
Zatmavená skla zadních oken VD09 – 3 000 3 000
Manuální klimatizace RE01 15 000 –
Panoramatické střešní okno s manuálně ovládanou protisluneční clonou OK01 – 11 000 11 000
 

> auDioSyStéMy a naviGace
Rádio RD6, AM/FM (4x repro), Hands free Bluetooth®, konektor USB WL2B –
Rádio RD6, AM/FM/DAB (digitální rádio), (4x repro), Hands free Bluetooth®, konektor USB WL2C 5 000 5 000 –
CITROËN Connect Rádio AM/FM (6x repro) - Dotykový 7” displej + konektor USB +  
Hands free Bluetooth® +  Mirror Screen (táhne Automatickou klimatizaci,  
Elektricky vyhřívaná, ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka)

WLO1 – 15 000

CITROËN Connect Rádio AM/FM/DAB (digitální rádio), (6x repro) - Dotykový 7” displej +  
konektor USB + Hands free Bluetooth® + Mirror Screen (táhne Automatickou klimatizaci,  
Elektricky vyhřívaná, ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka)

WLO2 – 20 000 5 000

CITROËN Connect NAV v dotykovém displeji 7”: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou 
Evropy a 5 letou aktualizací zdarma, rádio AM/FM (6x repro) + Hands-free Bluetooth +  
konektor USB + Mirror Screen  
(táhne Automatickou klimatizaci, Elektricky vyhřívaná, ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka)

WL2J – 30 000 15 000

CITROËN Connect NAV v dotykovém displeji 7”: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou  
mapou Evropy a 5 letou aktualizací zdarma, rádio AM/FM/DAB (digitální rádio),  
(6x repro, + Hands-free Bluetooth + konektor USB + Mirror Screen  
(táhne Automatickou klimatizaci, Elektricky vyhřívaná, ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka)

WL2K – 35 000 20 000

CITROËN Connect Box - lokalizovaná asistence (mikrofon, reproduktor, karta SIM)
(táhne Paket Bezpečnost, Paket Viditelnost, CITROËN Connect Rádio, Automatickou klimatizaci,  
Elektricky vyhřívaná, ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka)

YR07 – 41 500 18 000

 

> SeDaDla a čalounĚní

Vyhřívaná přední sedadla NA01 –
8 000 
Paket 

celebration
6 000

Látka Stripe šedá / METROPOLITAN 50FT – 14 000 6 000
Látka Capsule červená / URBAN 51FX – 16 000 8 000
Mix Látka Chevrons -TEP Colorado / HYPE COLORADO 52FE – 19 900 11 900
 

> eleGance
4 ocelové disky kol, pneumatiky 205/55 R16, okrasné kryty kol “Steel & Style 3D” ZH7T – 5 500
4 hliníkové disky kol "MATRIX" - Diamantée, pneumatiky 205/55 R16 ZH55 – 15 300 9 500
4 hliníkové disky kol "CROSS" - Diamantée, pneumatiky 205/50 R17  
- Náhradní kolo R15 RS03 v sérii pro motor 1.2 PureTech 110 ZH57 – – 17 600

4 hliníkové disky kol "CROSS BLACK", pneumatiky 205/50 R17 
- Náhradní kolo R15 RS03 v sérii pro motor 1.2 PureTech 110 ZH4F – – 16 300

Náhradní dojezdové kolo (pouze pro morory Diesel) RS02 – – 3 000
Náhradní kolo R15 (pouze pro morory Benzín) RS03 4 500 4 500 4 500

Kliky dveří v barvě Černá Perla Nera s chromovaným dekorem – – Hands Free 
přístup
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PříPlatková výBava
> eleGance LIVE FEEL SHINE
Metalický lak 0MM0 13 000 13 000 13 000
Nemetalický lak Bílá BANQUISE P0WP 6 000 6 000 6 000
Paket Bi-Color Černá Onyx JD04 – 8 000
Paket Bi-Color Bílá Opale JD05 – 8 000 0
Paket Bi-Color Červená ADEN JD15 – 8 000 0
BEZ Paketu Bi-Color JD02 0
Airbump® černý ED48 – 5 500
BEZ Airbumpu® ED00 0
 

> PříPlatkové Pakety

Paket Viditelnost: Automatické stěrače s dešťovým senzorem, samočinné rozsvícení světel za snížené 
viditelnosti, Přední mlhové světlomety, funkce “Guide Me Home” NB08 –

10 000 
citroËn  

connect Box 
Paket 

celebration
Paket Kamera DAB (UB09+WLO2) J5DA – 38 000 –
Paket Kamera Navigace (UB09+WL2J) J45T – 48 000 –
Paket Kamera Navigace DAB (UB09+WL2K) J43H – 53 000 –
Paket Kamera Connect Box (UB09+YR07) J43Z – 47 500 –
 

> akční naBíDka - akční cenu paketu nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele
Paket Celebration: Vyhřívaná přední sedadla, Vnitřní zrcátko s automatickou clonou, Automatické stěrače 
s dešťovým senzorem, Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti, Přední mlhové světlomety, 
Funkce “Guide Me Home”,

J4E9 – 20 000
5 000 –

 = standard   – = nelze objednat

tecHnické ParaMetry



> Motor 1.2 Puretech 82  
S&S Man

1.2 Puretech 110  
S&S Man6

1.2 Puretech 110  
S&S eat6

1.5 BlueHDi 100 
S&S Man

Zdvihový objem v cm3 1199 1199 1199 1499
Vrtání x zdvih v mm 75 x 90,5 75 x 90,5 75 x 90,5 75 x 84,8
Max. výkon v kW (k CEE)  
při ot/min

61 (83) 81 (111) 81 (111) 75 (102)
5750 5500 5500 3500

Max. točivý moment v Nm CEE 
při ot/min

118 205 205 250
2750 1750 1750 1750

Emisní norma Euro 6.3 Euro 6.3 Euro 6.3 Euro 6.2 Evap
Technologie Stop&Start

> PřevoDy, řízení
Převodovka Manuální Manuální Automatická Manuální
Počet převodových stupňů 5 6 6 5

> PneuMatiky
Pneumatiky* 185/65 R15, 

205/50 R17,             
205/55 R16

205/55 R16, 
205/50 R17                    

205/55 R16, 
205/50 R17                    

205/55 R16,             
205/50 R17

> oBJeMy
Počet míst 5 5 5 5
Objem zavazadlového prostoru pod platem v dm3 300 300 300 300
Objem zavazadlového prostoru za předními sedadly  
až ke stropu v dm3 922 922 922 922

> HMotnoSt (v kg)
Provozní hmotnost (1) 1055 / 1085 (4) 1165 1165 1165 
Užitečná hmotnost (2)  460 / 390 (4) 440  480 510
Největší povolená hmotnost 1515 / 1475 (4) 1605 1645 1675
Maximální hmotnost přívěsu      nebržděného / 

bržděného (3)
450 450 450 450
450 600 450 600

Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 1965 / 1925 (4) 2205 2095 2275

> Provozní vlaStnoSti (pouze řidič)
Max. rychlost v km/h 169 198 193 188
1000 m s pevným startem v sekundách 34,8 / 34,7 (4) 30,8 31,5 31,9
Z 0 na 100 km/h v sekundách 13,3 / 13,2 (4) 9,4 10,0 10,2

> SPotřeBa - cykluS neDc
Městský provoz (l/100 km) 4,9 5,7 5,6 3,6 
Mimoměstský provoz (l/100 km) 3,8 3,9 4,1 3,0
Smíšený provoz (l/100 km) 4,2 4,6 4,7 3,2 
Emise CO2 (g/km) 96 104 107 85 

> SPotřeBa - cykluS WlPt
Smíšený provoz (l/100 km) 5,5 / 5,6 / 5,7 (5) 5,7 6 4,5
Emise CO2 (g/km) 125 / 127 / 129 (5) 127 137 117

> oBJeM Pal. náDrŽe (v litrech)
Bezolovnatý benzin 45 45 45 –
Motorová nafta – – – 42

citroËn C3 

tecHnické ParaMetry

Doporučené ceny v kč s DPH platné od 1. 4. 2020. 
Popis odpovídá modelovému roku 2020. zahájení výroby 1. 2. 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

(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. 
(3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy. (4) Hodnota platná pro pneumatiky jiné než 185/65 R15. (5) Hodnoty platné pro výbavy LIVE / FEEL / SHINE.
*  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.



SERVISNÍ SMLOUVY DRIVE

Smlouva EssentialDrive Smlouva FreeDriveSmlouva IdealDrive

Servisní smlouva EsseintialDrive 
zahrnuje:
> výměnu nebo opravu dílů uznaných 

jako vadné včetně práce
> rozšířené asistenční služby 24 hodin 

denně / 7 dní v týdnu se zajištěním 
opravy vozu na místě nebo odtahu 
do autorizovaného servisu, pomoc 
v případě defektu pneu, ztrátě klíčků, 
nedostatku paliva nebo natankování 
špatného paliva

> zapůjčení náhradního vozidla, pokud 
závada na vašem voze nemůže být 
opravena během jednoho dne

> repatriace nebo pokračování v cestě 
vlakem nebo letadlem

> zhodnocení vašeho vozu v případě 
prodeje = možnost převodu smlouvy 
na nového majitele

„CITROËN EssentialDrive“ – vybrané 
možnosti, kompletní nabídku naleznete 
u svého prodejce nebo na  
WWW.CITROEN.CZ

„CITROËN IdealDrive“ – vybrané 
možnosti, kompletní nabídku naleznete 
u svého prodejce nebo na  
WWW.CITROEN.CZ

„CITROËN FreeDrive“ – vybrané 
možnosti, kompletní nabídku naleznete 
u svého prodejce nebo na  
WWW.CITROEN.CZ

Servisní smlouva IdealDrive 
zahrnuje:
> výměnu nebo opravu dílů uznaných 

jako vadné včetně práce
> všechny servisní operace v rámci 

pravidelné údržby vozu dle 
doporučení výrobce

> rozšířené asistenční služby 24 hodin 
denně / 7 dní v týdnu se zajištěním 
opravy vozu na místě nebo odtahu 
do autorizovaného servisu, pomoc 
v případě defektu pneu, ztrátě klíčků, 
nedostatku paliva nebo natankování 
špatného paliva

> zapůjčení náhradního vozidla, pokud 
závada na vašem voze nemůže být 
opravena během jednoho dne

> repatriace nebo pokračování v cestě 
vlakem nebo letadlem

> zhodnocení vašeho vozu v případě 
prodeje = možnost převodu smlouvy 
na nového majitele

Servisní smlouva FreeDrive 
zahrnuje:
> výměnu nebo opravu dílů uznaných 

jako vadné včetně práce + výměnu 
všech opotřebených dílů včetně práce

> všechny servisní operace v rámci 
pravidelné údržby vozu dle 
doporučení výrobce

> rozšířené asistenční služby 24 hodin 
denně / 7 dní v týdnu se zajištěním 
opravy vozu na místě nebo odtahu 
do autorizovaného servisu, pomoc 
v případě defektu pneu, ztrátě klíčků, 
nedostatku paliva nebo natankování 
špatného paliva

> zapůjčení náhradního vozidla, pokud 
závada na vašem voze nemůže být 
opravena během jednoho dne

> repatriace nebo pokračování v cestě 
vlakem nebo letadlem

> zhodnocení vašeho vozu v případě 
prodeje = možnost převodu smlouvy 
na nového majitele

HLEDáTE jISTOTU PRO  
VAšE CESTY? 
Využijte prodloužené záruky až na 8 let  
pro váš vůz Citroën a rozšířených asistenčních 
služeb.

CHCETE MÍT I ZáRUKU PéčE  
O VAšE VOZIDLO? 
K prodloužené záruce vám poskytneme 
všechny pravidelné servisní prohlídky 
předepsané výrobcem včetně práce.

KOMPLETNÍ PEčE  
O VAšE VOZIDLO
Se servisní smlouvou FreeDrive získáte nejen 
prodlouženou záruku a pravidelnou údržbu 
vozu, ale i výměnu všech opotřebených dílů.

60 měsíců:  
80 000 km / 120 000 km

6 086 / 9 680 
1 258 / 4 852

96 měsíců:  
80 000 km / 120 000 km

11 253 / 16 892 
6 425 / 12 064

48 měsíců:  
60 000 km / 100 000 km 26 209 / 34 267 48 měsíců:  

60 000 km / 100 000 km 33 444 / 54 402 



CITROËN FINANCIAL SERVICES

OPERATIVNÍ LEASING PRO SOUKROMé OSObY

RELAX Operativní Leasing
> Pravidelná měsíční splátka dle vybraného modelu
> Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců
> Povinné havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně GAP v ceně

RELAX PLUS Full Service Leasing
> Pravidelná měsíční splátka dle vybraného modelu
> Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců
> Povinné havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně GAP v ceně
> Asistenční služba v rámci EU, až 4 dny náhradní vůz zdarma
> Servisní náklady i sada zimních pneumatik v ceně
> Dálniční známka pro čR v ceně
> Servisní náklady smlouvou FREEDRIVE

MODELOVá VERZE 
(pro jiné verze/výbavu kontaktujte autorizovaného 
dealera CITROËN)

SPLáTKY VOZU

LEASING 48 m / 80 000 km 36 m / 60 000 km

C3 FEEL 1.2 PureTech 82 S&S MAN
RELAX od 3 815 Kč od 3 949 Kč

RELAX PLUS od 5 718 Kč od 5 712 Kč

C3 SHINE 1.2 PureTech 82 S&S MAN
RELAX od 4 386 Kč od 4 541 Kč

RELAX PLUS od 6 330 Kč od 6 341 Kč

Platnost podmínek:
> výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy při složení 10% akontace;
>  nabídka RELAX a RELAX PLUS platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 , 36 nebo 48 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
> podléhá schválení bonity klienta ze strany leasingové společnosti;
> C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
> zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
> v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným dealerem CITROËN.


