RELAX Citroën

OPERATIVNÍ LEASING PRO SOUKROMÉ OSOBY
• Pravidelná měsíční splátka dle vybraného vozu
• Doba nájmu 24, 36 nebo 48 měsíců
• Nájezd 40 000 km za 2 roky, 60 000 km za 3 roky, 80 000 km za 4 roky
• Povinné a havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně GAP v ceně

Citroën

C3 FEEL

Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
C3 FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
3 940 Kč
4 954 Kč
36 měsíců/60 000 km
3 555 Kč
4 237 Kč
48 měsíců/80 000 km
3 579 Kč
4 096 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
C3 FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
5 423 Kč
6 432 Kč
36 měsíců/60 000 km
5 038 Kč
5 715 Kč
48 měsíců/80 000 km
5 331 Kč
5 843 Kč

MODEL
C3 FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce
• Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
• Tempomat + omezovač rychlosti
• AFIL - Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
• Systém rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
• ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• ESP + ASR
• Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Elektricky ovládaná okna předních dveří
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Manuální klimatizace
• Audiosystém RD6, AM/FM (4x repro), hands free Bluetooth

CENA
297 000 Kč

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

Citroën

C3 SHINE

Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
C3 SHINE 1.2 PureTech 82 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
4 546 Kč
5 737 Kč
36 měsíců/60 000 km
4 098 Kč
4 899 Kč
48 měsíců/80 000 km
4 128 Kč
4 736 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
C3 SHINE 1.2 PureTech 82 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
6 124 Kč
7 309 Kč
36 měsíců/60 000 km
5 640 Kč
6 435 Kč
48 měsíců/80 000 km
5 969 Kč
6 571 Kč

MODEL
C3 SHINE 1.2 PureTech 82 MAN
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce
• Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
• Tempomat + omezovač rychlosti
• AFIL - Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
• Systém rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
• ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• ESP + ASR
• Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří
• Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka
• Automatická klimatizace
• Rádio AM/FM, dotykový 7” displej, hands free Bluetooth, Mirror Screen
•	Paket Viditelnost: Automatické stěrače s dešťovým senzorem, samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti,
přední mlhové světlomety, funkce Guide Me Home
• Zadní parkovací asistent

CENA
349 000 Kč

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

Citroën

C3 AIRCROSS FEEL

Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
C3 AIRCROSS FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
4 330 Kč
5 642 Kč
36 měsíců/60 000 km
4 093 Kč
4 975 Kč
48 měsíců/80 000 km
4 275 Kč
4 944 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
C3 AIRCROSS FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
6 090 Kč
7 394 Kč
36 měsíců/60 000 km
5 777 Kč
6 651 Kč
48 měsíců/80 000 km
6 287 Kč
6 949 Kč

MODEL
C3 AIRCROSS FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce
• Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
• ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• ESP + ASR
• Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
• Tempomat + omezovač rychlosti
• AFIL - Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
• Systém rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Elektricky ovládaná okna předních dveří
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
• Manuální klimatizace
• Rádio AM/FM (6x repro), dotykový 7” displej, audio zásuvka typu jack, konektor USB, hands free Bluetooth
• Podélné střešní nosiče

CENA
379 900 Kč

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

Citroën

C3 AIRCROSS FEEL

Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
C3 AIRCROSS FEEL 1.6 BlueHDi 100 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
5 381 Kč
6 966 Kč
36 měsíců/60 000 km
5 090 Kč
6 156 Kč
48 měsíců/80 000 km
5 313 Kč
6 122 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
C3 AIRCROSS FEEL 1.6 BlueHDi 100 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
7 117 Kč
8 695 Kč
36 měsíců/60 000 km
6 752 Kč
7 810 Kč
48 měsíců/80 000 km
7 305 Kč
8 106 Kč

MODEL
C3 AIRCROSS FEEL 1.6 BlueHDi 100 MAN
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce
• Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
• ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• ESP + ASR
• Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
• Tempomat + omezovač rychlosti
• AFIL - Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
• Systém rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Elektricky ovládaná okna předních dveří
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
• Manuální klimatizace
• Rádio AM/FM (6x repro), dotykový 7” displej, audio zásuvka typu jack, konektor USB, hands free Bluetooth
• Podélné střešní nosiče

CENA
464 900 Kč

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

Citroën

C-ELYSÉE FEEL

Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
C-ELYSÉE FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
4 576 Kč
5 553 Kč
36 měsíců/60 000 km
3 920 Kč
4 577 Kč
48 měsíců/80 000 km
3 789 Kč
4 288 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
C-ELYSÉE FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
6 006 Kč
6 978 Kč
36 měsíců/60 000 km
5 362 Kč
6 014 Kč
48 měsíců/80 000 km
5 443 Kč
5 937 Kč

MODEL
C-ELYSÉE FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce
• ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• ESP + ASR
• Elektrický posilovač řízení
• Tempomat + omezovač rychlosti
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností samostatného odemknutí zavazadlového prostoru
• Elektricky ovládaná okna předních dveří
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Výškově nastavitelný volant
• Klimatizace, pylový filtr
• Vyhřívání zadního okna
• Přední mlhové světlomety
• Rádio s přehrávačem CD/MP3

CENA
285 500 Kč

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

Citroën

C-ELYSÉE FEEL

Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
C-ELYSÉE FEEL 1.6 BlueHDi 100 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
5 706 Kč
6 878 Kč
36 měsíců/60 000 km
4 895 Kč
5 684 Kč
48 měsíců/80 000 km
4 732 Kč
5 331 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
C-ELYSÉE FEEL 1.6 BlueHDi 100 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
7 121 Kč
8 288 Kč
36 měsíců/60 000 km
6 323 Kč
7 106 Kč
48 měsíců/80 000 km
6 357 Kč
6 950 Kč

MODEL
C-ELYSÉE FEEL 1.6 BlueHDi 100 MAN
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce
• ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• ESP + ASR
• Elektrický posilovač řízení
• Tempomat + omezovač rychlosti
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností samostatného odemknutí zavazadlového prostoru
• Elektricky ovládaná okna předních dveří
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Výškově nastavitelný volant
• Klimatizace, pylový filtr
• Vyhřívání zadního okna
• Přední mlhové světlomety
• Rádio s přehrávačem CD/MP3

CENA
351 500 Kč

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

Citroën

C4 CACTUS FEEL

Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
C4 CACTUS FEEL 1.2 PureTech 110 S&S MAN6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
5 480 Kč
6 778 Kč
36 měsíců/60 000 km
4 773 Kč
5 646 Kč
48 měsíců/80 000 km
4 681 Kč
5 344 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
C4 CACTUS FEEL 1.2 PureTech 110 S&S MAN6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
7 064 Kč
8 356 Kč
36 měsíců/60 000 km
6 325 Kč
7 192 Kč
48 měsíců/80 000 km
6 496 Kč
7 152 Kč

MODEL
C4 CACTUS FEEL 1.2 PureTech 110 S&S MAN6
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce
• Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
• ESP + ASR + ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• Elektrický posilovač řízení
• Programovatelný tempomat + omezovač rychlosti
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Elektricky ovládaná okna předních dveří
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Manuální klimatizace
• Dotykový displej 7“ s ovládáním hlavních funkcí vozidla
• CITROËN Connect Rádio (rádio mono-tuner, AM/FM, 6x repro, konektor USB, prostorové rozložení zvuku)
• Bluetooth (hands free, ovládání na volantu, integrovaný mikrofon)
• Paket Město: zadní parkovací asistent
• Pomoc při rozjezdu do svahu (Hill Start Assist)

CENA
379 900 Kč

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

Citroën

C4 CACTUS SHINE

Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
C4 CACTUS SHINE 1.2 PureTech 110 S&S EAT6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
6 731 Kč
8 353 Kč
36 měsíců/60 000 km
5 853 Kč
6 945 Kč
48 měsíců/80 000 km
5 742 Kč
6 570 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
C4 CACTUS SHINE 1.2 PureTech 110 S&S EAT6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
8 290 Kč
9 905 Kč
36 měsíců/60 000 km
7 382 Kč
8 465 Kč
48 měsíců/80 000 km
7 534 Kč
8 354 Kč

MODEL
C4 CACTUS SHINE 1.2 PureTech 110 S&S EAT6
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce
• Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
• ESP + ASR + ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
• Elektrický posilovač řízení
• Přední a zadní parkovací asistent, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Programovatelný tempomat + omezovač rychlosti
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Elektricky ovládaná okna předních dveří
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Automatická klimatizace
• Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček
• Automatické stěrače s dešťovým senzorem
• Dotykový displej 7“ s ovládáním hlavních funkcí vozidla
• CITROËN Connect Rádio (rádio mono-tuner, AM/FM, 6x repro, konektor USB, prostorové rozložení zvuku)
• CITROËN Connect NAV (integrovaná mapa Evropy) + Mirror Screen
• Paket Bezpečnost

CENA
474 900 Kč

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

Citroën

BERLINGO FEEL

Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
Berlingo FEEL 1.6 VTi 120 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
4 065 Kč
5 345 Kč
36 měsíců/60 000 km
4 007 Kč
4 867 Kč
48 měsíců/80 000 km
4 299 Kč
4 951 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
Berlingo FEEL 1.6 VTi 120 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
5 689 Kč
6 963 Kč
36 měsíců/60 000 km
5 523 Kč
6 377 Kč
48 měsíců/80 000 km
6 057 Kč
6 704 Kč

MODEL
Berlingo FEEL 1.6 VTi 120 MAN
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce
• ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• ESP + ASR + pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
• Variabilní posilovač řízení
• Tempomat + omezovač rychlosti
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Elektricky ovládaná okna předních dveří
• Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Manuální klimatizace
• Přední mlhové světlomety
• Rádio RD4 s přehrávačem CD/MP3
• Hands free Bluetooth
• Výklopné zadní dveře, dvoje boční posuvné dveře
• Pevný kryt zavazadlového prostoru (skládací, vyjímatelný)

CENA
447 400 Kč

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

Citroën

BERLINGO FEEL EDITION

Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
Berlingo FEEL EDITION 1.6 BlueHDi 100 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
3 976 Kč
5 337 Kč
36 měsíců/60 000 km
4 038 Kč
4 953 Kč
48 měsíců/80 000 km
4 421 Kč
5 115 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
Berlingo FEEL EDITION 1.6 BlueHDi 100 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
5 650 Kč
7 004 Kč
36 měsíců/60 000 km
5 586 Kč
6 494 Kč
48 měsíců/80 000 km
6 278 Kč
6 965 Kč

MODEL
Berlingo FEEL EDITION 1.6 BlueHDi 100 MAN
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce
• Boční airbagy řidiče a spolujezdce
• ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• ESP + ASR + pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
• Variabilní posilovač řízení
• Zadní parkovací asistent
• Tempomat + omezovač rychlosti
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Elektricky ovládaná okna předních dveří
• Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Manuální klimatizace
• Přední mlhové světlomety
• Rádio RD4 s přehrávačem CD/MP3, hands free Bluetooth
• Výklopné zadní dveře, dvoje boční posuvné dveře
• Pevný kryt zavazadlového prostoru (skládací, vyjímatelný)
• Podélné střešní nosiče

CENA
490 400 Kč

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

Citroën

C4 PICASSO FEEL

Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
C4 Picasso FEEL 1.6 THP 165 S&S EAT6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
6 091 Kč
7 901 Kč
36 měsíců/60 000 km
5 594 Kč
6 810 Kč
48 měsíců/80 000 km
5 922 Kč
6 845 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
C4 Picasso FEEL 1.6 THP 165 S&S EAT6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
7 680 Kč
9 481 Kč
36 měsíců/60 000 km
7 258 Kč
8 465 Kč
48 měsíců/80 000 km
7 914 Kč
8 827 Kč

MODEL
CENA
C4 Picasso FEEL 1.6 THP 165 S&S EAT6
622 900 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce, hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
• ESP + ASR + ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• Intelligent Traction Control - ITC
• Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist), automatická elektrická parkovací brzda
• Programovatelný tempomat + omezovač rychlosti
•	Pack City: zadní parkovací asistent, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, boční osvětlení karoserie integrované do vnějších zpětných zrcátek
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Hands free přístup a startování vozu
• Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s integrovanými ukazateli změny směru jízdy
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Automatická dvouzónová klimatizace s výdechy pro druhou řadu sedadel, filtr s aktivním uhlím
• Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček
•	CITROËN Connect Nav v dotykovém displeji 7“: navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy, hlasovým ovládáním
a 5-letou aktualizací zdarma, rádio AM/FM (tri-tuner), 6x repro, hands-free Bluetooth, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání
na volantu, Mirror Screen, WiFi

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

Citroën

C4 PICASSO FEEL

Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
C4 Picasso FEEL 1.6 BlueHDi 120 MAN6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
6 937 Kč
8 792 Kč
36 měsíců/60 000 km
6 151 Kč
7 398 Kč
48 měsíců/80 000 km
6 317 Kč
7 263 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
C4 Picasso FEEL 1.6 BlueHDi 120 MAN6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
8 647 Kč
10 493 Kč
36 měsíců/60 000 km
7 898 Kč
9 135 Kč
48 měsíců/80 000 km
8 368 Kč
9 305 Kč

MODEL
CENA
C4 Picasso FEEL 1.6 BlueHDi 120 MAN6
602 900 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce, hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
• ESP + ASR + ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• Intelligent Traction Control - ITC
• Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist), automatická elektrická parkovací brzda
• Programovatelný tempomat + omezovač rychlosti
•	Pack City: zadní parkovací asistent, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, boční osvětlení karoserie integrované do vnějších zpětných zrcátek
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Hands free přístup a startování vozu
• Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s integrovanými ukazateli změny směru jízdy
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Automatická dvouzónová klimatizace s výdechy pro druhou řadu sedadel, filtr s aktivním uhlím
• Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček
•	CITROËN Connect Nav v dotykovém displeji 7“: navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy, hlasovým ovládáním
a 5-letou aktualizací zdarma, rádio AM/FM (tri-tuner), 6x repro, hands-free Bluetooth, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání
na volantu, Mirror Screen, WiFi

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

Citroën

C4 PICASSO SHINE

Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
C4 Picasso SHINE 2.0 BlueHDi 150 EAT6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
8 436 Kč
10 736 Kč
36 měsíců/60 000 km
7 550 Kč
9 096 Kč
48 měsíců/80 000 km
7 810 Kč
8 982 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
C4 Picasso SHINE 2.0 BlueHDi 150 EAT6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
10 488 Kč
12 776 Kč
36 měsíců/60 000 km
9 513 Kč
11 047 Kč
48 měsíců/80 000 km
10 224 Kč
11 385 Kč

MODEL
CENA
C4 Picasso SHINE 2.0 BlueHDi 150 EAT6
757 900 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce, hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
• ESP + ASR + ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• Intelligent Traction Control - ITC
• Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist), automatická elektrická parkovací brzda
• Programovatelný tempomat + omezovač rychlosti
•	Pack Park Assist: automatické podélné parkování a parkování do řady stojících vozidel, SAM - Systém sledování mrtvého úhlu, přední
a zadní parkovací asistent, zpětná parkovací kamera, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, boční osvětlení karoserie integrované
do vnějších zpětných zrcátek, samočinné sklápění zrcátek při couvání
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Hands free přístup a startování vozu
• Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s integrovanými ukazateli změny směru jízdy
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Zatmavené sklo zadního okna a zadních bočních oken
• Automatická dvouzónová klimatizace s výdechy pro druhou řadu sedadel, filtr s aktivním uhlím
• Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček
•	CITROËN Connect Nav v dotykovém displeji 7“: navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy, hlasovým ovládáním
a 5-letou aktualizací zdarma, rádio AM/FM (tri-tuner), 6x repro, hands-free Bluetooth, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání
na volantu, Mirror Screen, WiFi
• Elektrické a hands free otevírání víka zavazadlového prostoru

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

Citroën

GRAND C4 PICASSO FEEL

Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
Grand C4 Picasso FEEL 1.6 THP 165 S&S EAT6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
6 099 Kč
8 011 Kč
36 měsíců/60 000 km
5 691 Kč
6 975 Kč
48 měsíců/80 000 km
6 110 Kč
7 085 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
Grand C4 Picasso FEEL 1.6 THP 165 S&S EAT6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
7 748 Kč
9 651 Kč
36 měsíců/60 000 km
7 417 Kč
8 692 Kč
48 měsíců/80 000 km
8 163 Kč
9 128 Kč

MODEL
CENA
Grand C4 Picasso FEEL 1.6 THP 165 S&S EAT6
672 900 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce, hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
• ESP + ASR + ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• Intelligent Traction Control - ITC
• Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist), automatická elektrická parkovací brzda
• Programovatelný tempomat + omezovač rychlosti
•	Pack City: zadní parkovací asistent, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, boční osvětlení karoserie integrované do vnějších zpětných zrcátek
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Hands free přístup a startování vozu
• Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s integrovanými ukazateli změny směru jízdy
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Automatická dvouzónová klimatizace s výdechy pro druhou řadu sedadel, filtr s aktivním uhlím
• Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček
•	CITROËN Connect Nav v dotykovém displeji 7“: navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy, hlasovým ovládáním
a 5-letou aktualizací zdarma, rádio AM/FM (tri-tuner), 6x repro, hands-free Bluetooth, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání
na volantu, Mirror Screen, WiFi

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

Citroën

GRAND C4 PICASSO FEEL

Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
Grand C4 Picasso FEEL 1.6 BlueHDi 120 S&S MAN6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
6 895 Kč
8 817 Kč
36 měsíců/60 000 km
6 186 Kč
7 477 Kč
48 měsíců/80 000 km
6 422 Kč
7 402 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
Grand C4 Picasso FEEL 1.6 BlueHDi 120 S&S MAN6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
8 668 Kč
10 581 Kč
36 měsíců/60 000 km
7 995 Kč
9 277 Kč
48 měsíců/80 000 km
8 538 Kč
9 508 Kč

MODEL
CENA
Grand C4 Picasso FEEL 1.6 BlueHDi 120 S&S MAN6
637 900 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce, hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
• ESP + ASR + ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• Intelligent Traction Control - ITC
• Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist), automatická elektrická parkovací brzda
• Programovatelný tempomat + omezovač rychlosti
•	Pack City: zadní parkovací asistent, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, boční osvětlení karoserie integrované do vnějších zpětných zrcátek
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Hands free přístup a startování vozu
• Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s integrovanými ukazateli změny směru jízdy
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Automatická dvouzónová klimatizace s výdechy pro druhou řadu sedadel, filtr s aktivním uhlím
• Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček
•	CITROËN Connect Nav v dotykovém displeji 7“: navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy, hlasovým ovládáním
a 5-letou aktualizací zdarma, rádio AM/FM (tri-tuner), 6x repro, hands-free Bluetooth, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání
na volantu, Mirror Screen, WiFi

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

Citroën

GRAND C4 PICASSO SHINE

Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
Grand C4 Picasso SHINE 2.0 BlueHDi 150 S&S EAT6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
8 282 Kč
10 637 Kč
36 měsíců/60 000 km
7 506 Kč
9 089 Kč
48 měsíců/80 000 km
7 853 Kč
9 054 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
Grand C4 Picasso SHINE 2.0 BlueHDi 150 S&S EAT6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
10 397 Kč
12 741 Kč
36 měsíců/60 000 km
9 533 Kč
11 103 Kč
48 měsíců/80 000 km
10 333 Kč
11 522 Kč

MODEL
CENA
Grand C4 Picasso SHINE 2.0 BlueHDi 150 S&S EAT6
792 900 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce, hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
• ESP + ASR + ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• Intelligent Traction Control - ITC
• Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist), automatická elektrická parkovací brzda
• Programovatelný tempomat + omezovač rychlosti
•	Pack Park Assist: automatické podélné parkování a parkování do řady stojících vozidel, SAM - Systém sledování mrtvého úhlu, přední
a zadní parkovací asistent, zpětná parkovací kamera, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, boční osvětlení karoserie integrované
do vnějších zpětných zrcátek, samočinné sklápění zrcátek při couvání
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Hands free přístup a startování vozu
• Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s integrovanými ukazateli změny směru jízdy
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Zatmavené sklo zadního okna a zadních bočních oken
• Automatická dvouzónová klimatizace s výdechy pro druhou řadu sedadel, filtr s aktivním uhlím
• Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček
•	CITROËN Connect Nav v dotykovém displeji 7“: navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy, hlasovým ovládáním
a 5-letou aktualizací zdarma, rádio AM/FM (tri-tuner), 6x repro, hands-free Bluetooth, konektor USB, zásuvka typu Jack, ovládání
na volantu, Mirror Screen, WiFi
• Elektrické a hands free otevírání víka zavazadlového prostoru

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

DS 3 BE CHIC
Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
DS 3 BE CHIC 1.2 PureTech 82 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
4 313 Kč
5 456 Kč
36 měsíců/60 000 km
3 914 Kč
4 683 Kč
48 měsíců/80 000 km
3 963 Kč
4 546 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
DS 3 BE CHIC 1.2 PureTech 82 MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
6 164 Kč
7 305 Kč
36 měsíců/60 000 km
5 616 Kč
6 538 Kč
48 měsíců/80 000 km
6 122 Kč
6 699 Kč

MODEL
CENA
DS 3 BE CHIC 1.2 PureTech 82 MAN
404 900 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce
• Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
• ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• ESP + ASR
• Variabilní posilovač řízení
• Tempomat + omezovač rychlosti
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Elektricky ovládaná okna předních dveří
• Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce
•	Rádio RD4 s přehrávačem CD/MP3 (mono-tuner, AM/FM, RDS, přehrávač CD/MP3, 6x repro, audio zásuvka typu jack, dálkové
ovládání pod volantem)

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

DS 3 SO CHIC
Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
DS 3 SO CHIC 1.6 BlueHDi 100 S&S MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
5 844 Kč
7 305 Kč
36 měsíců/60 000 km
5 256 Kč
6 239 Kč
48 měsíců/80 000 km
5 284 Kč
6 029 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
DS 3 SO CHIC 1.6 BlueHDi 100 S&S MAN
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
7 545 Kč
8 998 Kč
36 měsíců/60 000 km
7 006 Kč
7 981 Kč
48 měsíců/80 000 km
7 363 Kč
8 101 Kč

MODEL
CENA
DS 3 SO CHIC 1.6 BlueHDi 100 S&S MAN
524 900 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce
• Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
• ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
• ESP + ASR
• Variabilní posilovač řízení
• Tempomat + omezovač rychlosti
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Elektricky ovládaná okna předních dveří
• Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Zatmavená skla zadních oken
• Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce
•	Technologie DS LED Vision: přední LED xenonové světlomety se směrovými animovanými světly, přední LED mlhové světlomety
• Zadní sdružená LED diodová světla s 3D efektem
•	Hands free Bluetooth + Rádio RD45 s přehrávačem CD/MP3 (mono-tuner, AM/FM, RDS, přehrávač CD/MP3, 6x repro, audio
zásuvka typu jack, konektor USB a dálkové ovládání pod volantem)

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

DS 3 SPORT CHIC
Operativní leasing bez služeb zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• P oplatek za rádio
•S
 ilniční daň
• P ovinné ručení
•H
 avarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• P ojištění GAP

OPERATIVNÍ LEASING BEZ SLUŽEB - RELAX
DS 3 SPORT CHIC 1.6 BlueHDi 120 S&S MAN6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
6 642 Kč
8 328 Kč
36 měsíců/60 000 km
5 967 Kč
7 100 Kč
48 měsíců/80 000 km
6 000 Kč
6 861 Kč

Full service leasing zahrnuje:
•A
 mortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

FULL SERVICE LEASING - RELAX plus
DS 3 SPORT CHIC 1.6 BlueHDi 120 S&S MAN6
s 10% akontací
bez akontace
24 měsíců/40 000 km
8 762 Kč
10 440 Kč
36 měsíců/60 000 km
7 991 Kč
9 117 Kč
48 měsíců/80 000 km
8 324 Kč
9 176 Kč

MODEL
CENA
DS 3 SPORT CHIC 1.6 BlueHDi 120 S&S MAN6
605 900 Kč
VYBRANÉ PRVKY ZÁKLADNÍ VÝBAVY
• Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce
• Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
• ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění, ESP + ASR
• Active City Brake
• Variabilní posilovač řízení
• Tempomat + omezovač rychlosti
• Přední a zadní parkovací asistent
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• Elektricky ovládaná okna předních dveří
• Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka
• Výškově a podélně nastavitelný volant
• Hliníkové pedály a hliníková opěrka nohy
• Zatmavená skla zadních oken
• Automatická klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce, filtr s aktivním uhlím a pylový filtr
•	Technologie DS LED Vision: přední LED xenonové světlomety se směrovými animovanými světly, přední LED mlhové světlomety,
zadní sdružená LED diodová světla s 3D efektem
• Automatické stěrače s dešťovým senzorem, samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti
•	Dotykový displej 7“ (AM/FM, RDS, přehrávač MP3, 6x repro, ovládání pod volantem, audiozásuvka typu jack) + hands free Bluetooth

Platnost podmínek:

Výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. Jedná se o vozidla s motory Euro 6.1, jejichž dostupnost je
závislá na aktuálních skladových zásobách. Nabídka platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24, 36 nebo 48 měsíců
a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy. C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo
změny této nabídky. Zobrazení vozidel je pouze ilustrativní. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. V případě zájmu o jiný model nebo
výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným prodejcem Citroën.
Aktualizace 05/2018

