citroËn C3 AIRCROSS
Úroveň
výbavy
LIVE
FEEL
SHINE

Motor

cena (Kč)

akční sleva
(Kč) (*)

bonus za starý
vůz (Kč)

akční cena
(Kč) (1)

1.2 Puretech 110 s&s Man6
1.5 blueHdi 100 s&s Man6
1.2 Puretech 110 s&s Man6
1.5 blueHdi 100 s&s Man6
1.2 Puretech 110 s&s Man6
1.2 Puretech 130 s&s Eat6
1.5 blueHdi 120 s&s Eat6

409 900
464 900
439 900
494 900
509 900
559 900
604 900

5 000
25 000
10 000
40 000
35 000
40 000
65 000

20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

384 900
419 900
409 900
434 900
454 900
499 900
519 900

Speciální nabídka paket Celebration ke všem verzím výbavy FEEL, pouze za 5 000 kč. ušetříte 10 500 kč.
Paket zahrnuje: Elektricky ovládaná okna předních dveří se sekvenčním ovládáním a ochranou
proti přiskřípnutí, Elektricky ovládaná okna zadních dveří se sekvenčním ovládáním při stažení
okna a ochranou proti přiskřípnutí, Elektricky vyhřívaná a ovládaná a sklopná vnější zpětná
zrcátka, osvětlení nástupního prostoru, Zadní parkovací asistent
> 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
Akční ceník s platností od 1. 8. 2020. Uvedené doporučené akční ceny se vztahují na skladové vozy objednané do 31. 8. 2020 a předané do 5. 9. 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.
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.
(1)

5

LEt ZnaČKovÉ
ZárUKY

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

citroËn C3 AIRCROSS
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
> 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 pásu na zadních sedadlech
> 2x výškově nastavitelné opěrky hlavy vpředu
> 3x opěrky hlavy vzadu
> Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění
dětské sedačky na krajních sedadlech druhé řady
a na sedadle spolujezdce
> Automatické zamykání dveří a zavazadlového prostoru
za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní
nehody)
> ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných
světlometů při prudkém brzdění
> ESP + ASR
> Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
> Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách

> P alubní počítač, otáčkoměr a ukazatel vnější teploty
>C
 offee Break Alert (zobrazí upozornění na displeji po
2 hodinách nepřerušené jízdy)
>U
 kazatel řazení rychlostních stupňů
> T empomat + omezovač rychlosti s možností uložení
doporučené rychlosti
>A
 FIL - Varování před neúmyslným opuštěním jízdního
pruhu
> S ystém rozpoznávání dopravních značek omezujících
rychlost
>C
 entrální zamykání s dálkovým ovládáním
> E lektricky ovládaná okna předních dveří
> E lektricky ovládaná, vyhřívaná a ručně sklopná vnější
zpětná zrcátka
>V
 ýškově a podélně nastavitelný volant
>M
 anuální klimatizace
> S těrač zadního okna
> Z adní světla s efektem 3D
> P řídavná denní světla - žárovky
> S amočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti
>O
 světlení interiéru pro první a druhou řadu sedadel
>O
 světlení zavazadlového prostoru

> Nastavitelné zpoždění zhasínání světlometů
(funkce “Guide Me Home”)
> Rádio RD6, AM/FM/DAB (4x repro),
Hands free Bluetooth®, konektor USB
> S klopné opěradlo lavice ve druhé řadě dělené
v poměru 2/3 - 1/3
> Látka Mica šedá
> Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
> Kryt zavazadlového prostoru
> Zásuvka 12V mezi předními sedadly
> Odkládací a úložné prostory v předních dveřích,
centrálním panelu palubní desky
> Háčky v zavazadlovém prostoru na zavěšení tašek
> 4 ocelové disky kol, pneumatiky 205/60 R16,
okrasné kryty kol “Axis”
> Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky
> Pack Look - LIVE: přední a zadní nárazníky v barvě
karoserie, kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě
Černá Onyx a kliky dveří v barvě karoserie, stojky
zpětných zrcátek v Černé barvě, ochranné lemy
blatníků a prahů karoserie
> Nemetalický lak Bílá NATURAL

> P odélné střešní nosiče
>4
 ocelové disky kol, pneumatiky 205/60 R16,
okrasné kryty kol “Steel & Style 3D”
> P ack Look - FEEL: přední a zadní nárazníky v barvě
karoserie s ochrannou lištou, kliky dveří v barvě
karoserie, kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě
Černá Onyx, stojky zpětných zrcátek v Černé barvě,

ochranné lemy blatníků a prahů karoserie
> Paket styl ČERNÝ:
Kryty vnějších zpětných zrcátek
Podélné střešní nosiče
Rámeček světlometů (pouze výbava SHINE)

>A
 utomatické stěrače s dešťovým senzorem
> CITRO

ËN Connect NAV v dotykovém displeji 7”:
Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou
Evropy a 5 letou aktualizací zdarma, rádio AM/FM/
DAB (6x repro, + Hands-free Bluetooth + konektor
USB + Mirror Screen
> S klopná a posuvná lavice ve druhé řadě dělené
v poměru 2/3 - 1/3 s výklopnou loketní opěrkou,
otvor na lyže
>D
 voupolohová podlaha v zavazadlovém prostoru

> 4 hliníkové disky kol ”MATRIX” - Diamantée
pneumatiky 205/60 R16
> Pack Look - SHINE: přední a zadní nárazníky v barvě
karoserie s ochrannou lištou, kliky dveří v barvě
karoserie, kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě
Černá Onyx, stojky zpětných zrcátek v Černé barvě,
ochranné lemy blatníků a prahů karoserie, zatmavená
skla zadních oken, rámeček světlometů v barvě
Černá Onyx

FEEL = LIVE +
> Kožený volant s dekorem Černá Brillant
+ Chrom
> Přídavná denní světla s LED optikou
> CITROËN Connect Rádio AM/FM/DAB (6x repro)
- Dotykový 7” displej + konektor USB +
Hands free Bluetooth®
> Zásuvka 12V pro zadní sedačky

SHINE = FEEL +
> Zadní parkovací asistent
> Elektricky ovládaná okna předních dveří se sekvenčním
ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí, Elektricky
ovládaná okna zadních dveří se sekvenčním
ovládáním při stažení okna a ochranou proti
přiskřípnutí, Elektricky vyhřívaná a ovládaná a sklopná
vnější zpětná zrcátka, Osvětlení nástupního prostoru
> Zatmavená skla zadních oken
> Paket Automatická klimatizace
> Přední mlhová světla integrovaná v předních
světlometech

citroËn C3 AIRCROSS
Příplatková výbava
> ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE
Zadní parkovací asistent

WY22

8 000

Paket Parkování I: Zadní parkovací kamera Top rear vision, Zadní parkovací asistent
Paket Parkování II: Zadní parkovací kamera Top rear vision, Přední a Zadní parkovací asistent
Paket Park Assist: Automatické podélné parkování a parkování do řady stojících vozidel,
SAM - Systém sledování mrtvého úhlu, Zadní parkovací kamera Top rear vision,
Přední a Zadní parkovací asistent
Grip Control s funkcí Hill assist descent
Active Safety Brake
Paket Bezpečnost: Active Safety Brake, Driver Attention Alert, Systém varování před srážkou,
Automatické dálkové světlomety

WY38
WY24

–
–

FEEL
8000 /
Paket Celebration
–
–

AO01

–

–

26 000

UF02
ZV32

–
7 000

8 900
7 000

8 900

ZV33

–

12 000

5 000

YD01

–

16 000

9 500

4 500

> KOMFORT
Hands Free přístup a startování vozu
- zahrnuje Elektricky ovládaná okna předních dveří - LE05
Elektricky ovládaná okna předních dveří se sekvenčním ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí,
Elektricky ovládaná okna zadních dveří se sekvenčním ovládáním při stažení okna a ochranou
proti přiskřípnutí, Elektricky vyhřívaná a ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka,
Osvětlení nástupního prostoru
Vyhřívané přední sklo
Zatmavená skla zadních oken
- pouze pro Paket styl ČERNÝ
Elektricky otevíratelné střešní okno s clonou a s LED osvětlením
- nelze s motorem 1.2 PureTech 82
- u motoru 1.5 BlueHDi 120 S&S EAT6 nelze použít tažné zařízení
> TOPENÍ A VĚTRÁNÍ
Paket Automatická klimatizace: Automatická klimatizace, Vnitřní zpětné zrcátko
s automatickou clonou, Automatické stěrače s dešťovým senzorem
- zahrnuje Přední mlhová světla integrovaná v předních světlometech WF16

LIVE

LE05

–

LW02

–

7 500 /
Paket Park Assist: /
Hands Free přístup /
Paket Celebration /
Paket Děti
–

VD09

–

3 000

TC07

–

29 000

J4L3

–

15 000

WF16

–

4 500/
Paket Zima
Paket Autom. klim.

SHINE
7 500
13 000

29 000

> SVĚTLA A VIDITELNOST
Přední mlhová světla integrovaná v předních světlometech
Automatické stěrače s dešťovým senzorem
> AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE
Rádio RD6, AM/FM/DAB (digitální rádio), (4x repro), Hands free Bluetooth®,
konektor USB
CITROËN Connect Rádio AM/FM/DAB (6x repro) - Dotykový 7" displej + konektor USB
+ Hands free Bluetooth®
CITROËN Connect Rádio AM/FM/DAB (6x repro) - Dotykový 7" displej + konektor USB
+ Hands free Bluetooth® + Mirror Screen
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
CITROËN Connect Box - lokalizovaná asistence
(mikrofon, reproduktor, karta SIM)
Paket Techno S: CITROËN Connect Rádio AM/FM/DAB + Mirror Screen, Indukční dobíjení
mobilního telefonu
- vyžaduje kompatibilní telefon
Paket Techno L: Head-up displej, CITROËN Connect Rádio AM/FM/DAB + Mirror Screen,
Indukční dobíjení mobilního telefonu
- vyžaduje kompatibilní telefon
Paket Techno X: Head-up displej, Hifi Systém, Barevný displej palubního přístroje,
Indukční dobíjení mobilního telefonu
- vyžaduje kompatibilní telefon
> SEDADLA A ČALOUNĚNÍ
Sklopná a posuvná lavice ve druhé řadě dělená v poměru 2/3 - 1/3 s výklopnou loketní opěrkou,
otvor na lyže
Paket Děti: Protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel, Sklopná a posuvná lavice ve druhé řadě
dělená v poměru 2/3 - 1/3 s výklopnou loketní opěrkou, otvor na lyže
- zahrnuje výbavu LE05
Sedadlo spolujezdce sklopné do polohy stolku
Paket Zima: Vyhřívané přední sedačky
- zahrnuje Přední mlhová světla integrovaná v předních světlometech - WF16
Látka Square Šedá / Metropolitan
Látka Quartz Dark Šedá / Urban

–

WL2C

–

–

WL2G

–

–

WLO2

–

6 000

WL2K

–

18 000

YR07

–

8 500

8 500

J5JX

–

9 000

–

J5JZ

–

21 000

–

J4M1

–

–

29 000

AL33

–

8 000 /
Paket Děti

UD03

–

18 500

3 000

IW06

–

–

2 000

WF17

–

12 000

8 000

5AFC
5CFY

–
–

8 000
12 000

8 000
12 000

–

citroËn C3 AIRCROSS
PříPLatKová výbava
> sEdadLa a ČaLoUnĚní
Mix Kůže černá - Látka Pattern / Hype Mistral
- v případě opce AL33 zahrnuje Držák nápojů integrovaný ve výklopné loketní opěrce posuvné lavice
Mix Kůže Colorado - Látka Pattern / Hype Colorado
- v případě opce AL33 zahrnuje Držák nápojů integrovaný ve výklopné loketní opěrce posuvné lavice
> variabiLita a odKLádací ProstorY
Tažné zařízení
> KoLa
4 hliníkové disky kol "MATRIX" - Diamantée pneumatiky 205/60 R16
4 hliníkové disky kol "4 EVER" - Diamantée pneumatiky 215/50 R17
Náhradní dojezdové kolo R16
- nelze pro BlueHDi 120 EAT6
> ELEGancE
Metalický lak
Paket Bi-Color Černá
Paket Bi-Color Bílá
BEZ Paketu Bi-Color
Paket styl ČErný: Kryty vnějších zpětných zrcátek, Podélné střešní nosiče (pouze pro FEEL a SHINE),
Rámeček světlometů (pouze výbava SHINE)
Paket styl bíLý: Kryty vnějších zpětných zrcátek, Podélné střešní nosiče,
Okénko sloupku C s motivem, Rámeček světlometů,
Zatmavená skla zadních oken (kromě okénka sloupku C)
Paket styl oranŽový: Kryty vnějších zpětných zrcátek, Podélné střešní nosiče,
Okénko sloupku C s motivem, Rámeček světlometů,
Zatmavená skla zadních oken (kromě okénka sloupku C)
Paket styl stříbrný: Kryty vnějších zpětných zrcátek, Podélné střešní nosiče,
Okénko sloupku C s motivem, Rámeček světlometů,
Zatmavená skla zadních oken (kromě okénka sloupku C)
> aKČní nabídKa - akční cenu paketu nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele
paket Celebration: (LE05+WY22)
Elektricky ovládaná okna předních dveří se sekvenčním ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí,
Elektricky ovládaná okna zadních dveří se sekvenčním ovládáním při stažení okna a ochranou proti
přiskřípnutí, Elektricky vyhřívaná a ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka,
Osvětlení nástupního prostoru
Zadní parkovací asistent

LIVE

FEEL

SHINE

5DFY

–

20 000

20 000

5DFF

–

20 000

20 000

AQ04

–

12 000

12 000

ZH8N
ZH8Q

–
–

9 500
–

5 000

RS02

3 500

3 500

3 500

0MM0
JD20
JD29
JD02

14 500
–
–

14 500
8 500
8 500

14 500
8 500
8 500

YI42

–

8 000

6 000

YI44

–

8 000

6 000

YI52

–

8 000

6 000

J4K7

–

15 500
5 000

–

YI45

= standard

tEcHnicKÉ ParaMEtrY

– = nelze objednat

citroËn C3 AIRCROSS
technické parametry
1.2 PureTech
110 S&S MAN6
1199
81 (111)
5500
205
1750
Euro 6.3

1.2 PureTech
130 S&S EAT6
1199
96 (131)
5500
230
1750
Euro 6.3

1.5 BlueHDi
100 S&S MAN6
1499
75 (102)
3500
250
1750
Euro 6.2 Evap

1.5 BlueHDi
120 S&S EAT6
1499
88 (120)
3750
300
1750
Euro 6.2 Evap

Manuální
6

Automatická
6

Manuální
6

Automatická
6

205/60 R16
215/50 R17

205/60 R16
215/50 R17

205/60 R16
215/50 R17

205/60 R16
215/50 R17

5
410

5
410

5
410

5
410

1289

1289

1289

1289

> HMOTNOST (v kg)
Provozní hmotnost (1)
Užitečná hmotnost (2)
Největší povolená hmotnost
Maximální hmotnost přívěsu nebržděného /
bržděného (3)
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy

1254
541
1795
600
840
2620

1280
555
1835
600
840
2675

1278
557
1835
620
840
2665

1335
525
1860
650
870
2725

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

183
31,7
10,1

195
30,4
9,2

175
32,6
10,8

179
31,2
9,6

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

5,8
4,2
4,8
110

5,9
4,5
5,0
114

4,2
3,4
3,7
97

4,4
3,7
4,0
104

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

6,2
141

6,6
148

4,7
123

5,3
138

> OBJEM PAL. NÁDRŽE (v litrech)
Bezolovnatý benzin
Motorová nafta

45
–

45
–

–
45

–
45

> MOTOR
Zdvihový objem v cm3
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*
> OBJEMY
Počet míst
Objem zavazadlového prostoru pod platem v dm3
Objem zavazadlového prostoru za předními sedadly
až ke stropu v dm3

(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.Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. (4) Hodnota platná pro pneumatiky 215 / 50 R17
*O
 hledně 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. 8. 2020.
Popis odpovídá modelovému roku AM31. Zahájení výroby 1. 7. 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

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)

C3 Aircross FEEL
1.2 PureTech 110 S&S MAN6

C3 Aircross SHINE
1.2 PureTech 110 S&S MAN6

splátky vozu
Leasing

48 m / 80 000 km

36 m / 60 000 km

RELAX

od 5 158 Kč

od 5 344 Kč

RELAX PLUS

od 7 158 Kč

od 7 175 Kč

RELAX

od 5 797 Kč

od 5 979 Kč

RELAX PLUS

od 7 797 Kč

od 7 811 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.

SERVISNÍ SMLOUVY DRIVE
Smlouva EssentialDrive

Smlouva IdealDrive

Smlouva FreeDrive

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.

Servisní smlouva EsseintialDrive
zahrnuje:

Servisní smlouva IdealDrive
zahrnuje:

Servisní smlouva FreeDrive
zahrnuje:

„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

> 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

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

> 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

48 měsíců:
60 000 km / 100 000 km

26 209 / 34 267

kompletní peče
o vaše vozidlo
Se servisní smlouvou FreeDrive získáte nejen
prodlouženou záruku a pravidelnou údržbu
vozu, ale i výměnu všech opotřebených dílů.

> 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

48 měsíců:
60 000 km / 100 000 km

33 444 / 54 402

