
  

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 MAN
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 4 865 Kč 5 941 Kč
36 měsíců/60 000 km 3 926 Kč 4 653 Kč
48 měsíců/80 000 km 3 754 Kč 4 312 Kč

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

24 měsíců/40 000 km 6 428 Kč 7 499 Kč
36 měsíců/60 000 km 5 487 Kč 6 209 Kč
48 měsíců/80 000 km 5 591 Kč 6 144 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. jedná se o vozidla s motory Euro 6.2. 
 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 10/2018

MoDEL CEnA
 C3 FEEL  1.2 PureTech 82 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



Citroën C3 shinE

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

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

24 měsíců/40 000 km 5 633 Kč 6 898 Kč
36 měsíců/60 000 km 4 534 Kč 5 389 Kč
48 měsíců/80 000 km 4 335 Kč 4 991 Kč

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

24 měsíců/40 000 km 7 255 Kč 8 514 Kč
36 měsíců/60 000 km 6 130 Kč 6 979 Kč
48 měsíců/80 000 km 6 217 Kč 6 867 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. jedná se o vozidla s motory Euro 6.2.  
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 10/2018

MoDEL CEnA
C3 SHINE 1.2 PureTech 82 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 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

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 5 161 Kč 6 531 Kč
36 měsíců/60 000 km 4 296 Kč 5 222 Kč
48 měsíců/80 000 km 4 263 Kč 4 975 Kč

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

24 měsíců/40 000 km 6 990 Kč 8 354 Kč
36 měsíců/60 000 km 6 051 Kč 6 971 Kč
48 měsíců/80 000 km 6 376 Kč 7 080 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. jedná se o vozidla s motory Euro 6.2.  
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 10/2018

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 7 044 Kč 8 736 Kč
36 měsíců/60 000 km 5 776 Kč 6 920 Kč
48 měsíců/80 000 km 5 637 Kč 6 515 Kč

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

24 měsíců/40 000 km 8 757 Kč 10 442 Kč
36 měsíců/60 000 km 7 449 Kč 8 585 Kč
48 měsíců/80 000 km 7 619 Kč 9 489 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. jedná se o vozidla s motory Euro 6.2.  
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 10/2018

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 5 384 Kč 6 430 Kč
36 měsíců/60 000 km 4 234 Kč 4 941 Kč
48 měsíců/80 000 km 3 926 Kč 4 469 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. jedná se o vozidla s motory Euro 6.2.  
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 10/2018

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 6 884 Kč 7 925 Kč
36 měsíců/60 000 km 5 747 Kč 6 449 Kč
48 měsíců/80 000 km 5 641 Kč 6 179 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 6 749 Kč 8 022 Kč
36 měsíců/60 000 km 5 316 Kč 6 177 Kč
48 měsíců/80 000 km 4 930 Kč 5 591 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. jedná se o vozidla s motory Euro 6.2.  
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 10/2018

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 8 233 Kč 9 501 Kč
36 měsíců/60 000 km 6 814 Kč 7 669 Kč
48 měsíců/80 000 km 6 631 Kč 7 286 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 6 381 Kč 7 735 Kč
36 měsíců/60 000 km 5 054 Kč 5 969 Kč
48 měsíců/80 000 km 4 737 Kč 5 440 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 10/2018

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 8 028 Kč 9 376 Kč
36 měsíců/60 000 km 6 664 Kč 7 573 Kč
48 měsíců/80 000 km 6 625 Kč 7 321 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 shinE

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

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 7 858 Kč 9 550 Kč
36 měsíců/60 000 km 6 204 Kč 7 348 Kč
48 měsíců/80 000 km 5 812 Kč 6 690 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 10/2018

MoDEL CEnA
C4 CACTUS SHINE 1.2 PureTech 110 S&S EAT6 474 900 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
• 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

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

24 měsíců/40 000 km 9 480 Kč 11 165 Kč
36 měsíců/60 000 km 7 791 Kč 8 927 Kč
48 měsíců/80 000 km 7 677 Kč 8 547 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 LivE

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

Berlingo LIVE 1.2 PureTech 110 MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 6 893 Kč 8 378 Kč
36 měsíců/60 000 km 5 477 Kč 6 481 Kč
48 měsíců/80 000 km 5 171 Kč 5 942 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 10/2018

MoDEL CEnA
Berlingo LIVE 1.2 PureTech 110 MAN6 450 000 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
• 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
•  Paket Bezpečnost: Active Safety Brake, Systém varování před srážkou, Coffee Break Alert, PFIL, Systém rozpozná-

vání dopravních značek omezujících rychlost
• Rádio RD6, AM/FM, Hands free Bluetooth, konektor USB, ovládání pod volantem
• Výklopné zadní dveře, dvoje boční posuvné dveře 
• Pevný kryt zavazadlového prostoru

Berlingo LIVE 1.2 PureTech 110 MAN6
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 8 609 Kč 10 087 Kč
36 měsíců/60 000 km 7 079 Kč 8 075 Kč
48 měsíců/80 000 km 7 034 Kč 7 797 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 LivE

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

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

24 měsíců/40 000 km 7 563 Kč 9 190 Kč
36 měsíců/60 000 km 6 057 Kč 7 158 Kč
48 měsíců/80 000 km 5 750 Kč 6 595 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 10/2018

MoDEL CEnA
Berlingo LIVE 1.5 BlueHDi 100 MAN 500 000 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
• 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
•  Paket Bezpečnost: Active Safety Brake, Systém varování před srážkou, Coffee Break Alert, PFIL, Systém rozpoznávání dopravních 

značek omezujících rychlost
• Rádio RD6, AM/FM, Hands free Bluetooth, konektor USB, ovládání pod volantem
• Výklopné zadní dveře, dvoje boční posuvné dveře 
• Pevný kryt zavazadlového prostoru

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

24 měsíců/40 000 km 9 268 Kč 10 888 Kč
36 měsíců/60 000 km 7 648 Kč 8 741 Kč
48 měsíců/80 000 km 7 602 Kč 8 439 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 7 935 Kč 9 695 Kč
36 měsíců/60 000 km 6 024 Kč 7 214 Kč
48 měsíců/80 000 km 5 972 Kč 6 885 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. jedná se o vozidla s motory Euro 6.2.  
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 10/2018

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, WiFi 

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

24 měsíců/40 000 km 9 606 Kč 11 358 Kč
36 měsíců/60 000 km 7 773 Kč 8 954 Kč
48 měsíců/80 000 km 8 045 Kč 8 949 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 shinE

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

C4 SpaceTourer SHINE 2.0 BlueHDi 160 S&S EAT8
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 11 278 Kč 13 774 Kč
36 měsíců/60 000 km 8 644 Kč 10 331 Kč
48 měsíců/80 000 km 8 624 Kč 9 919 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. jedná se o vozidla s motory Euro 6.2.  
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 10/2018

MoDEL CEnA
C4 SpaceTourer SHINE 2.0 BlueHDi 160 S&S EAT8 787 900 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

C4 SpaceTourer SHINE 2.0 BlueHDi 160 S&S EAT8
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 13 219 Kč 15 703 Kč
36 měsíců/60 000 km 10 555 Kč 12 230 Kč
48 měsíců/80 000 km 10 858 Kč 12 141 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 8 038 Kč 9 872 Kč
36 měsíců/60 000 km 6 120 Kč 7 360 Kč
48 měsíců/80 000 km 6 121 Kč 7 072 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. jedná se o vozidla s motory Euro 6.2.  
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 10/2018

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, WiFi

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

24 měsíců/40 000 km 9 781 Kč 11 606 Kč
36 měsíců/60 000 km 7 941 Kč 9 172 Kč
48 měsíců/80 000 km 8 265 Kč 9 208 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 shinE

OpErativní LEasing bEz sLužEb - rELaX 

FuLL sErviCE LEasing - rELaX pLus

Grand C4 SpaceTourer SHINE 2.0 BlueHDi 160 S&S EAT8
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 11 213 Kč 13 765 Kč
36 měsíců/60 000 km 8 623 Kč 10 348 Kč
48 měsíců/80 000 km 8 680 Kč 10 005 Kč

pLatnOst pOdmínEk:
výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy v uvedené specifikaci. jedná se o vozidla s motory Euro 6.2.  
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 10/2018

MoDEL CEnA
Grand C4 SpaceTourer SHINE 2.0 BlueHDi 160 S&S EAT8 822 900 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

Grand C4 SpaceTourer SHINE 2.0 BlueHDi 160 S&S EAT8
s 10% akontací bez akontace

24 měsíců/40 000 km 13 227 Kč 15 767 Kč
36 měsíců/60 000 km 10 606 Kč 12 319 Kč
48 měsíců/80 000 km 10 987 Kč 12 299 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


