D O D AT E Č N Á

S L E VA
NA SKLADOVÉ VOZY

40 000 Kč

CITROËN C4 AIRCROSS*
AKTUÁLNÍ AKCE
• Exkluzivní ﬁnancování CITROËN PRIVILEGE se skutečnou výhodou ve formě slevy 10 000 Kč vč. DPH z Akční ceny
•

(1)

vozu. Ideální volba s možností nízké anebo nulové akontace, s délkou ﬁnancování od 1 roku až do 6 let bez jakýchkoliv
poplatků za uzavření smlouvy.
Městské SUV s volitelným pohonem 4x4

Úroveň
výbavy
TENDANCE
EXCLUSIVE

Motor
1.6 HDi 115 Stop & Start MAN6 4WD
1.6 HDi 115 Stop & Start MAN6 4WD

kW / k CEE

Cena

Sleva

84 / 115
84 / 115

684 900
744 900

75 000
75 000

Bonus
(1)
za starý vůz Akční cena
20 000
589 900
20 000
649 900

(1)

Akční ceník s platností od 15. 5. 2017. Uvedené doporučené akční ceny se vztahují na skladové vozy objednané do 31. 5. 2017 a předané do 7. 6. 2017 nebo do vyprodání zásob. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou
nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Na ceny vozů objednávaných do výroby se informujte u svého autorizovaného prodejce CITROËN. Konkrétní nabídku Vám zašle nebo potvrdí Váš autorizovaný prodejce. Akce platí pouze u participujících prodejců
CITROËN na území ČR.
* Doprodej skladových zásob.

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

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA
PASIVNÍ BEZPEČNOST
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce
Boční a hlavové airbagy
Kolenní airbag řidiče
Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu
3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů vpředu
5x výškově nastavitelné opěrky hlavy
2x bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na krajních sedadlech druhé řady
Alarm s vnitřním prostorovým a obvodovým čidlem a senzorem zachycujícím nadzvednutí vozidla
AKTIVNÍ BEZPEČNOST
ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
Kontrola stavu tlaku vzduchu v pneumatikách
ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE
Elektrický posilovač řízení
Ukazatel řazení rychlostních stupňů
Palubní počítač a ukazatel vnější teploty
Tempomat s ovládáním na volantu
Zadní parkovací asistent

AB08

Zpětná parkovací kamera
Přední parkovací asistent
Převodovka manuální 5-st.
(jen pro motor 1.6i 115 Stop & Start MAN 2WD)
Převodovka manuální 6-st.
(není k dispozici pro motor 1.6i 115 Stop & Start MAN 2WD)
Filtr pevných částic
(pro dieselové motory)
Pohon všech čtyř kol s možností deaktivace
(pro verze s označením 4WD)
Technologie Stop & Start
KOMFORT
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Hands free přístup a startování vozu
Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří se sekvenčním ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí pro místo řidiče
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s integrovanými LED ukazateli změny směru jízdy
Výškově a podélně nastavitelný volant
Kožený volant a kožená hlavice řadicí páky
Tónovaná skla
Zatmavené sklo zadního okna
Zatmavená skla zadních bočních oken
TOPENÍ A VĚTRÁNÍ
Automatická klimatizace
Klimatizovaná a osvětlená přihrádka spolujezdce
Pylový a prachový ﬁltr
SVĚTLA A VIDITELNOST
Přídavné LED diodové světlomety v předním nárazníku - Day Running Light (DRL)
Přední mlhové světlomety
Xenonové světlomety s automatickou výškovou regulací, výsuvné ostřikovače světlometů
Osvětlení interiéru a zavazadlového prostoru
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Automatické stěrače s dešťovým senzorem
Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti
Stěrač zadního okna
Panoramatické střešní okno s elektricky ovládanou protisluneční roletou a LED diodovými lištami s možností regulace intenzity svitu
AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE
Rádio s přehrávačem CD / MP3 (mono-tuner, AM/FM, přehrávač CD, 6x repro, ovládání na volantu)
Connecting Box: Bluetooth (hands free, ovládání na volantu, integrovaný mikrofon) + zásuvka typu jack a konektor USB
Rádio s dotykovým displejem a zpětnou parkovací kamerou (bi-tuner, AM/FM, přehrávač CD / MP3, 6x repro, ovládání na volantu)
Rádio s dotykovým displejem a zpětnou parkovací kamerou (bi-tuner, AM/FM, přehrávač CD / MP3, 6x repro,
ovládání na volantu) + Systém HiFi ROCKFORD (rádio s přehrávačem CD / MP3, zesilovač 710 W, 9x repro)
Navigace NaviDrive s dotykovým displejem 7" a zpětnou parkovací kamerou (satelitní navigační systém GPS s barevným dotykovým
displejem 7" s kartograﬁckým zobrazením 2D, integrovaná mapa Evropy, pevný disk s kapacitou 30GB)
Navigace NaviDrive s dotykovým displejem 7" a zpětnou parkovací kamerou (satelitní navigační systém GPS s barevným dotykovým
displejem 7" s kartograﬁckým zobrazením 2D, integrovaná mapa Evropy, pevný disk s kapacitou 30GB) + Systém HiFi ROCKFORD
(rádio s přehrávačem CD / MP3, zesilovač 710 W, 9x repro)
SEDADLA
Lavice ve druhé řadě dělená v poměru 2/3 - 1/3 s nastavitelným sklonem opěradla
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Elektricky nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce
(podélné nastavení, nastavení sklonu opěradla, výška sedáku)
Vyhřívaná přední sedadla (2 stupně intenzity vyhřívání)
Středová loketní opěrka pro přední sedadla s úložným prostorem
Středová loketní opěrka pro druhou řadu sedadel s otvorem na lyže

UB03

TENDANCE

EXCLUSIVE

6 900

6 900

Pack City
Pack Techno / Navigace NaviDrive
Pack Techno HiFi
–

–

Pack Style

–

–
Pack City

OK01

Pack Panorama

Pack Panorama

RC55

11 000

11 000

RD54

Pack Techno HiFi

29 900

RC43

Pack Techno /
Pack Techno HiFi

49 900

RC41

Pack Techno /
Pack Techno HiFi

68 800

–

Pack Leather

6 900

6 900 /
Pack Leather

NA01

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA
ČALOUNĚNÍ
Kombinované látkové čalounění
Perforované kožené čalounění
VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY
Zapalovač a popelník
Pevný kryt zavazadlového prostoru
Odkládací prostory ve středové konzole, v palubní desce či v panelech předních i zadních dveří
Zásuvka 12V vpředu
Podélné střešní nosiče
KOLA
4 hliníkové disky kol "Flinders" 6.5 x 16, pneumatiky 215/70 R16
4 hliníkové disky kol "Kariji" 7.0 x 18, pneumatiky 225/55 R18
Náhradní dojezdové kolo
ELEGANCE
Černá prahová lišta dveří
Chromovaná prahová lišta dveří
Chromované okenní lišty bočních dveří
Chromovaná lišta dveří zavazadelníku
Metalický lak
Speciální perleťový lak Bílá Pearl
PŘÍPLATKOVÉ PAKETY
Pack City: Zadní parkovací asistent, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

Z2FX
Z0F_

DZKX
DZKZ
RS02

TENDANCE

EXCLUSIVE

–

Pack Leather

Pack Panorama

Pack Panorama
–

Pack Style

–
Pack Style

0MM0
0MM6

14 600
19 300

J2T6

9 900 /
Pack Techno /
Pack Techno HiFi

Pack Style: 4 hliníkové disky kol "Kariji" 7.0 x 18, pneumatiky 225/55 R18, chromovaná prahová lišta dveří,
EE17
elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s integrovanými LED ukazateli změny směru jízdy
Pack Panorama: Panoramatické střešní okno s elektricky ovládanou protisluneční roletou a LED diodovými lištami s možností regulace intenzity
OK01
svitu, podélné střešní nosiče
Pack Techno: Navigace NaviDrive s dotykovým displejem 7" a zpětnou parkovací kamerou, Pack City
J2T7
Pack Techno HiFi: Navigace NaviDrive s dotykovým displejem 7" a zpětnou parkovací kamerou,
J2T8
Systém HiFi ROCKFORD, Pack City
Pack Leather: Perforované kožené čalounění, elektricky nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce,
Z0F_
vyhřívaná přední sedadla
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA „CITROËN EssentialDrive“
36 měsíců: 50 000 km / 90 000 km
48 měsíců: 50 000 km / 90 000 km / 120 000 km
60 měsíců: 60 000 km / 90 000 km / 120 000 km

14 600
19 300

19 900
21 900

21 900

59 800

–

78 700

–

–

39 900

6 098 / 11 326
10 454 / 19 166 / 26 717
15 972 / 24 684 / 34 122

Smlouva o prodloužené záruce „CITROËN EssentialDrive“ se uzavírá na dobu 36, 48 nebo 60 měsíců, počítáno od data prvního uvedení vozidla do provozu, resp. je omezená sjednaným počtem ujetých kilometrů. Smlouva o prodloužené záruce musí
být uzavřena nejpozději v poslední den platnosti základní záruky, tzn. v průběhu prvních 24 měsíců. O kompletní nabídce a dalších předplacených službách (CITROËN IdealDrive, CITROËN FreeDrive) se informujte u svého autorizovaného prodejce
nebo na www.citroen.cz.
= standard

TECHNICKÉ PARAMETRY
MOTOR
Zdvihový objem v cm3
Vrtání x zdvih v mm
Max. výkon v kW (k CEE)
při ot/min
Max. točivý moment v Nm CEE
při ot/min
Filtr pevných částic (FAP)
Emisní norma
Technologie Stop&Start
PŘEVODY, ŘÍZENÍ
Převodovka
Počet převodových stupňů
PNEUMATIKY
Pneumatiky*
OBJEMY
Počet míst
Objem zavazadlového prostoru pod platem v dm3
včetně / bez náhradního kola
Objem zavazadlového prostoru
za předními sedadly až ke stropu v dm3
HMOTNOST (v kg)
Provozní hmotnost (1)
Užitečná hmotnost (2)
Největší povolená hmotnost
Maximální hmotnost přívěsu
nebržděného /
bržděného (3)
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy
Maximální zatížení střešního nosiče
PROVOZNÍ VLASTNOSTI (pouze řidič)
Max. rychlost v km/h
1000 m s pevným startem v sekundách
Z 0 na 100 km/h v sekundách
SPOTŘEBA - NORMY CEE (1999/100)
Městský provoz (l/100 km)
Mimoměstský provoz (l/100 km)
Smíšený provoz (l/100 km)
Emise CO2 (g/km)
OBJEM PAL. NÁDRŽE (v litrech)
Motorová nafta

1.6 HDi 115 S&S MAN6 4WD
1560
75 x 88,3
84 (115)
3600
270 (280)
1750 - 2500
Euro 6

Manuální
6
215/70 R16,
225/55 R17
5
416 / 442
1193
1500
560
2060
750
1300
3260
70
180
33,6
11,6
5,6
4,7
5,0
132
60

(1) Hmotnost může být vyšší v závislosti na úrovni výbavy a namontovaném vybavení na přání. (2) Rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností. (3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.
* Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik.

Doporučené ceny v Kč s DPH platné od 15. 5. 2017.
C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek.
Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobil Import s.r.o. - Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

