
  

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:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
•  Pojištění GAP

FuLL sErviCE LEasing zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

C3 FEEL 1.2 PureTech 82 S&S MAN
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 4 590 Kč 5 669 Kč
36 měsíců/60 000 km 3 938 Kč 4 678 Kč
48 měsíců/80 000 km 3 779 Kč 4 351 Kč

C3 FEEL 1.2 PureTech 82 S&S MAN
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 5 999 Kč 7 068 Kč
36 měsíců/60 000 km 5 356 Kč 6 086 Kč
48 měsíců/80 000 km 5 468 Kč 6 029 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci.  
 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 02/2019

MoDEL CEnA
 C3 FEEL  1.2 PureTech 82 S&S MAN 302 000 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
• 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, konektor USB a zásuvka typu Jack



Citroën C3 shinE

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

C3 SHINE 1.2 PureTech 82 S&S MAN
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 5 310 Kč 6 578 Kč
36 měsíců/60 000 km 4 548 Kč 5 418 Kč
48 měsíců/80 000 km 4 364 Kč 5 036 Kč

C3 SHINE 1.2 PureTech 82 S&S MAN
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 6 757 Kč 8 013 Kč
36 měsíců/60 000 km 5 982 Kč 6 840 Kč
48 měsíců/80 000 km 6 079 Kč 6 738 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci.  
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 02/2019

MoDEL CEnA
C3 SHINE 1.2 PureTech 82 S&S MAN 354 900 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
• 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, 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

OpErativní LEasing bEz sLužEb zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
•  Pojištění GAP

FuLL sErviCE LEasing zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby



Citroën C3 airCrOss FEEL

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

C3 AIRCROSS FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 5 548 Kč 6 921 Kč
36 měsíců/60 000 km 4 780 Kč 5 723 Kč
48 měsíců/80 000 km 4 615 Kč 5 343 Kč

C3 AIRCROSS FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 7 174 Kč 8 535 Kč
36 měsíců/60 000 km 6 352 Kč 7 282 Kč
48 měsíců/80 000 km 6 530 Kč 7 244 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci.  
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 02/2019

MoDEL CEnA
C3 AIRCROSS FEEL 1.2 PureTech 82 MAN 379 900 Kč
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, konektor USB, hands free Bluetooth
• Podélné střešní nosiče

OpErativní LEasing bEz sLužEb zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
•  Pojištění GAP

FuLL sErviCE LEasing zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby



Citroën C3 airCrOss FEEL

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

C3 AIRCROSS FEEL 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 7 525 Kč 9 221 Kč
36 měsíců/60 000 km 6 366 Kč 7 531 Kč
48 měsíců/80 000 km 6 065 Kč 6 963 Kč

C3 AIRCROSS FEEL 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 9 025 Kč 10 706 Kč
36 měsíců/60 000 km 7 842 Kč 8 990 Kč
48 měsíců/80 000 km 7 841 Kč 8 723 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci.  
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 02/2019

MoDEL CEnA
C3 AIRCROSS FEEL 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6 474 900 Kč
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, konektor USB, hands free Bluetooth
• Podélné střešní nosiče

OpErativní LEasing bEz sLužEb zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
•  Pojištění GAP

FuLL sErviCE LEasing zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby



Citroën C-ELYsÉE FEEL

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

C-ELYSÉE FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 5 394 Kč 6 442 Kč
36 měsíců/60 000 km 4 406 Kč 5 125 Kč
48 měsíců/80 000 km 4 064 Kč 4 619 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci.  
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 02/2019

MoDEL CEnA
C-ELYSÉE FEEL 1.2 PureTech 82 MAN 293 500 Kč
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

C-ELYSÉE FEEL 1.2 PureTech 82 MAN
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 6 749 Kč 7 788 Kč
36 měsíců/60 000 km 5 785 Kč 6 494 Kč
48 měsíců/80 000 km 5 638 Kč 6 183 Kč

OpErativní LEasing bEz sLužEb zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
•  Pojištění GAP

FuLL sErviCE LEasing zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby



Citroën C-ELYsÉE FEEL

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

C-ELYSÉE FEEL 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 6 903 Kč 8 180 Kč
36 měsíců/60 000 km 5 615 Kč 6 491 Kč
48 měsíců/80 000 km 5 161 Kč 5 838 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci.  
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 02/2019

MoDEL CEnA
C-ELYSÉE FEEL 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6 366 500 Kč
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 

C-ELYSÉE FEEL 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 8 230 Kč 9 495 Kč
36 měsíců/60 000 km 6 966 Kč 7 830 Kč
48 měsíců/80 000 km 6 708 Kč 7 372 Kč

OpErativní LEasing bEz sLužEb zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
•  Pojištění GAP

FuLL sErviCE LEasing zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby



Citroën C4 CaCtus FEEL

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

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 6 395 Kč 7 752 Kč
36 měsíců/60 000 km 5 281 Kč 6 212 Kč
48 měsíců/80 000 km 4 921 Kč 5 640 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci.
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 02/2019

MoDEL CEnA
C4 CACTUS FEEL 1.2 PureTech 110 S&S MAN6 379 900 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
• 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)

C4 CACTUS FEEL 1.2 PureTech 110 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 7 863 Kč 9 207 Kč
36 měsíců/60 000 km 6 727 Kč 7 645 Kč
48 měsíců/80 000 km 6 637 Kč 7 343 Kč

OpErativní LEasing bEz sLužEb zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
•  Pojištění GAP

FuLL sErviCE LEasing zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby



Citroën C4 CaCtus FEEL

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

C4 CACTUS FEEL 1.2 PureTech 110 S&S EAT6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 7 018 Kč 8 518 Kč
36 měsíců/60 000 km 5 789 Kč 6 819 Kč
48 měsíců/80 000 km 5 392 Kč 6 187 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. 
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 02/2019

MoDEL CEnA
C4 CACTUS FEEL 1.2 PureTech 110 S&S EAT6 419 900  Kč
vYbranÉ prvkY zÁkLadní vÝbavY 
• 6-stupňová automatická převodovka
• 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)

C4 CACTUS FEEL 1.2 PureTech 110 S&S EAT6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 8 466 Kč 9 952 Kč
36 měsíců/60 000 km 7 215 Kč 8 230 Kč
48 měsíců/80 000 km 7 090 Kč 7 870 Kč

OpErativní LEasing bEz sLužEb zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
•  Pojištění GAP

FuLL sErviCE LEasing zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby



Citroën bErLingO FEEL

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

Berlingo FEEL 1.2 PureTech 110 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 7 559 Kč 9 187 Kč
36 měsíců/60 000 km 6 245 Kč 7 362 Kč
48 měsíců/80 000 km 5 835 Kč 6 697 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. 
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 02/2019

MoDEL CEnA
Berlingo FEEL 1.2 PureTech 110 S&S MAN6 492 000 Kč
vYbranÉ prvkY zÁkLadní vÝbavY 
• Čelní 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 + pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
• Elektrický posilovač řízení, elektrická parkovací brzda
• Tempomat + omezovač rychlosti
• Zadní parkovací asistent
• Elektricky ovládaná okna předních dveří
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Automatické stěrače s dešťovým senzorem, samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti, mlhová světla
• Manuální klimatizace
•  Paket Bezpečnost: Active Safety Brake, Systém varování před srážkou, Coffee Break Alert, PFIL, Systém rozpozná-

vání dopravních značek omezujících rychlost
• CITROËN Connect Rádio AM/FM: dotykový 8“ displej, konektor USB, HF Bluetooth, Mirror Screen
• Výklopné zadní dveře, dvoje boční posuvné dveře 
• Pevný kryt zavazadlového prostoru, podélné střešní nosiče

Berlingo FEEL 1.2 PureTech 110 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 9 066 Kč 10 678 Kč
36 měsíců/60 000 km 7 652 Kč 8 754 Kč
48 měsíců/80 000 km 7 494 Kč 8 340 Kč

OpErativní LEasing bEz sLužEb zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
•  Pojištění GAP

FuLL sErviCE LEasing zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby



Citroën bErLingO FEEL

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

Berlingo FEEL 1.5 BlueHDi 100 MAN
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 8 217 Kč 9 986 Kč
36 měsíců/60 000 km 6 840 Kč 8 054 Kč
48 měsíců/80 000 km 6 423 Kč 7 360 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci.
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 02/2019

MoDEL CEnA
Berlingo FEEL 1.5 BlueHDi 100 MAN 542 000 Kč
vYbranÉ prvkY zÁkLadní vÝbavY 
• Čelní 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 + pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
• Elektrický posilovač řízení, elektrická parkovací brzda
• Tempomat + omezovač rychlosti
• Zadní parkovací asistent
• Elektricky ovládaná okna předních dveří
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• Automatické stěrače s dešťovým senzorem, samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti, mlhová světla
• Manuální klimatizace
•  Paket Bezpečnost: Active Safety Brake, Systém varování před srážkou, Coffee Break Alert, PFIL, Systém rozpoznávání dopravních 

značek omezujících rychlost
• CITROËN Connect Rádio AM/FM: dotykový 8“ displej, konektor USB, HF Bluetooth, Mirror Screen
• Výklopné zadní dveře, dvoje boční posuvné dveře 
• Pevný kryt zavazadlového prostoru, podélné střešní nosiče

Berlingo FEEL 1.5 BlueHDi 100 MAN
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 9 702 Kč 11 454 Kč
36 měsíců/60 000 km 8 226 Kč 9 423 Kč
48 měsíců/80 000 km 8 062 Kč 8 982 Kč

OpErativní LEasing bEz sLužEb zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
•  Pojištění GAP

FuLL sErviCE LEasing zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby



Citroën C4 spaCEtOurEr FEEL

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

C4 SpaceTourer FEEL 1.2 PureTech 130 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 7 950 Kč 9 714 Kč
36 měsíců/60 000 km 6 606 Kč 7 817 Kč
48 měsíců/80 000 km 6 207 Kč 7 142 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci.  
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 02/2019

MoDEL CEnA
C4 SpaceTourer FEEL 1.2 PureTech 130 S&S MAN6 547 900 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
• 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

C4 SpaceTourer FEEL 1.2 PureTech 130 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 9 481 Kč 11 228 Kč
36 měsíců/60 000 km 8 233 Kč 9 426 Kč
48 měsíců/80 000 km 8 146 Kč 9 063 Kč

OpErativní LEasing bEz sLužEb zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
•  Pojištění GAP

FuLL sErviCE LEasing zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby



Citroën C4 spaCEtOurEr FEEL

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

C4 SpaceTourer FEEL 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 8 744 Kč 10 690 Kč
36 měsíců/60 000 km 7 321 Kč 8 657 Kč
48 měsíců/80 000 km 6 914 Kč 7 945 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci.  
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 02/2019

MoDEL CEnA
C4 SpaceTourer FEEL 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6 612 900 Kč
vYbranÉ prvkY zÁkLadní vÝbavY 
• 8-stupňová automatická převodovka
• 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
• 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

C4 SpaceTourer FEEL 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 10 247 Kč 12 175 Kč
36 měsíců/60 000 km 8 920 Kč 10 237 Kč
48 měsíců/80 000 km 8 827 Kč 9 839 Kč

OpErativní LEasing bEz sLužEb zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
•  Pojištění GAP

FuLL sErviCE LEasing zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby



Citroën grand C4 spaCEtOurEr FEEL

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

Grand C4 SpaceTourer FEEL 1.2 PureTech 130 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 8 054 Kč 9 892 Kč
36 měsíců/60 000 km 6 736 Kč 7 997 Kč
48 měsíců/80 000 km 6 367 Kč 7 341 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci.  
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 02/2019

MoDEL CEnA
Grand C4 SpaceTourer FEEL 1.2 PureTech 130 S&S MAN6 582 900 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
• 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

Grand C4 SpaceTourer FEEL 1.2 PureTech 130 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 9 571 Kč 11 392 Kč
36 měsíců/60 000 km 8 349 Kč 9 593 Kč
48 měsíců/80 000 km 8 294 Kč 9 250 Kč

OpErativní LEasing bEz sLužEb zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
•  Pojištění GAP

FuLL sErviCE LEasing zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby



Citroën grand C4 spaCEtOurEr FEEL

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

Grand C4 SpaceTourer FEEL 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 8 791 Kč 10 805 Kč
36 měsíců/60 000 km 7 410 Kč 8 793 Kč
48 měsíců/80 000 km 7 042 Kč 8 109 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci.  
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 02/2019

MoDEL CEnA
Grand C4 SpaceTourer FEEL 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6 647 900 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
• 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

Grand C4 SpaceTourer FEEL 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 10 281 Kč 12 277 Kč
36 měsíců/60 000 km 8 997 Kč 10 361 Kč
48 měsíců/80 000 km 8 944 Kč 9 991 Kč

OpErativní LEasing bEz sLužEb zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
•  Pojištění GAP

FuLL sErviCE LEasing zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby



Citroën C5 airCrOss FEEL

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

C5 AIRCROSS FEEL 1.2 PureTech 130 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 9 243 Kč 11 428 Kč
36 měsíců/60 000 km 7 759 Kč 9 259 Kč
48 měsíců/80 000 km 7 356 Kč 8 514 Kč

C5 AIRCROSS FEEL 1.2 PureTech 130 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 10 791 Kč 12 956 Kč
36 měsíců/60 000 km 9 352 Kč 10 831 Kč
48 měsíců/80 000 km 9 410 Kč 10 546 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci.  
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 02/2019

MoDEL CEnA
C5 AIRCROSS FEEL 1.2 PureTech 130 S&S MAN6 590 000 Kč
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 do svahu (Hill Start Assist), elektrická parkovací brzda
• Přední a zadní parkovací asistent
•  Paket Bezpečnost Plus: tempomat a omezovač rychlosti, systém rozpoznávání dopravních značek omezujících 

rychlost, Coffee Break Alert, varování před srážkou při nebezpečném snížení odstupu vozidel, rozšířený systém 
Active Safety Brake, aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu, aktivní systém sledování 
mrtvého úhlu SAM 

• Tlumiče pérování s progresivními hydraulickými dorazy
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s integrovanými LED směrovými světly
• Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří
• Výškově a podélně nastavitelný kožený volant s chromovaným dekorem
• Automatická dvouzónová klimatizace
• CITROËN Connect Rádio AM/FM (6x repro): dotykový 8“ displej, konektor USB, HF Bluetooth, Mirror Screen
• Tři samostatná, sklopná a posuvná sedadla s polohovatelným opěradlem ve druhé řadě

OpErativní LEasing bEz sLužEb zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
•  Pojištění GAP

FuLL sErviCE LEasing zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby



Citroën C5 airCrOss FEEL

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

C5 AIRCROSS FEEL 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 10 170 Kč 12 585 Kč
36 měsíců/60 000 km 8 596 Kč 10 254 Kč
48 měsíců/80 000 km 8 188 Kč 9 468 Kč

C5 AIRCROSS FEEL 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 11 683 Kč 14 076 Kč
36 měsíců/60 000 km 10 155 Kč 11 790 Kč
48 měsíců/80 000 km 10 209 Kč 11 465 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci.  
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 02/2019

MoDEL CEnA
C5 AIRCROSS FEEL 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6 660 000 Kč
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 do svahu (Hill Start Assist), elektrická parkovací brzda
• Přední a zadní parkovací asistent
•  Paket Bezpečnost Plus: tempomat a omezovač rychlosti, systém rozpoznávání dopravních značek omezujících 

rychlost, Coffee Break Alert, varování před srážkou při nebezpečném snížení odstupu vozidel, rozšířený systém 
Active Safety Brake, aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu, aktivní systém sledování 
mrtvého úhlu SAM 

• Tlumiče pérování s progresivními hydraulickými dorazy
• Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s integrovanými LED směrovými světly
• Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří
• Výškově a podélně nastavitelný kožený volant s chromovaným dekorem
• Automatická dvouzónová klimatizace
• CITROËN Connect Rádio AM/FM (6x repro): dotykový 8“ displej, konektor USB, HF Bluetooth, Mirror Screen
• Tři samostatná, sklopná a posuvná sedadla s polohovatelným opěradlem ve druhé řadě

OpErativní LEasing bEz sLužEb zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
•  Poplatek za rádio
•  Silniční daň
•  Povinné ručení
•  Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
•  Pojištění GAP

FuLL sErviCE LEasing zahrnujE:
•  Amortizace vozidla
• Poplatek za rádio
• Silniční daň
• Povinné ručení
• Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí
• Pojištění GAP
• Pneuservis
• Dálniční známka
• Asistenční služba
• Kompletní servisní služby


