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Motor kW / k Cee norma kombinovaná spotřeba  
(l/100 km) (2) emise CO2

 (2) Be Chic

2.0 BlueHDi 150 S&S MAn6 110 / 150 EURO 6 4,0 - 4,1 103 - 105 834 900
2.0 BlueHDi 180 S&S eAT6 132 / 180 EURO 6 4,3 - 4,4 110 - 114 927 900

(2) Spotřeby paliva a emise se mohou lišit v závislosti na pneumatikách jednotlivých vozidel. Více informací najdete v sekci Technické parametry.

 

Ceník s platností od 1. 2. 2018. 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.

IDEALDRIVE (1)

pRAVIDELná
SERVISní
úDRžBA

pRoDLoužEná
záRukA &
ASIStEnční
SLužBy

SMLouVA IdealDrive

Prémiové služby na 5 let / 100 000 km zDARMA
Se servisní smlouvou IdealDrive zákazník získává prémiovou službu na dobu 5 let či ujetí 100 000 km zahrnující: prodlouženou záruku, všechny servisní operace v rámci 
pravidelné údržby vozu dle doporučení výrobce; rozšířené asistenční služby 24 hodin denně / 7 dní v týdnu se zajištěním opravy vozu na místě nebo odtahu do autorizovaného 
servisu; pomoc v případě defektu pneumatiky, ztrátě klíčků, nedostatku paliva nebo natankování špatného paliva; zapůjčeni náhradního vozidla, pokud závada na voze nemůže 
být opravena během jednoho dne, repatriace nebo pokračování v cestě vlakem nebo letadlem; zhodnocení vozu v případě prodeje tj. možnost převodu smlouvy na nového 
majitele. Tato výhoda je nabízena všem zákazníkům vozů DS bez ohledu na způsob financování nákupu vozidla. Zákazník není povinen tuto nabídku přijmout. Pro více informací 
navštivte svého autorizovaného prodejce.
 
(1) Nelze kombinovat s Programem prodeje firemním zákazníkům.

Exkluzivní financování DS privilege:
Značka DS připravila ve spolupráci s Citroën Financial Services exkluzivní finanční produkt DS PRIVILEGE. Jedná se o úvěrovou nabídku se skutečnou výhodou ve formě slevy 
30 000 Kč vč. DPH z ceny vozu. Ideální volba s možností nízké anebo nulové akontace a s délkou financování od 1 roku až do 6 let bez jakýchkoliv poplatků za uzavření 
smlouvy. Navíc lze zvolit pojištění od společnosti Kooperativa (tzv. KOOPsalon), které Vám nabídne havarijní pojištění, kde v případě nehody neplatíte žádnou spoluúčast (více 
se o podmínkách produktu KOOPsalon informujte u autorizovaných prodejců CITROËN). Přidejte ještě volitelné pojištění GAP k havarijnímu pojištění, které kryje nejen riziko 
totální škody a odcizení, ale také spoluúčast, a Váš nový vůz bude plně v bezpečí.

e x k l u z i v n í 
f i n A n C O v á n í 

DS pRIVILEgE

30 000 kč
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PASivní BezPeČnOST  
Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce
Hlavové airbagy pro první a druhou řadu sedadel
Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu
Tří bezpečnostní tříbodové pásy vzadu, ka krajních sedadlech s omezovačem tahu
Akustická a vizuální signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče
Akustická a vizuální signalizace rozepnutí bezpečnostních pásů spolujezdců vpředu a vzadu
5x výškově nastavitelné opěrky hlavy (výklopné pro první řadu sedadel)
2x bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na zadních krajních sedadlech 
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)
Alarm s vnitřním prostorovým a obvodovým čidlem a senzorem zachycujícím nadzvednutí vozidla, superzamykání AB08 9 900 kč

AkTivní BezPeČnOST
ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
Intelligent Traction Control - ITC
Automatická elektrická parkovací brzda
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách
Systém sledování mrtvého úhlu AO01 Pack Technology
Pack Safe Drive: Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu druhé generace (AFIL), automatické dálkové světlomety, 
Head-up barevný průhledový displej 
(k dispozici pouze s Pack Dinamica nebo Pack Leather)

LI01 20 000 kč

Řízení A JízDní infORMACe
Variabilní posilovač řízení
Ukazatel řazení rychlostních stupňů
Palubní počítač a ukazatel vnější teploty
Analogové hodiny na přístrojové desce MB02 1 500 kč
Programovatelný tempomat + omezovač rychlosti
Zadní parkovací asistent WLNW

Přední a zadní parkovací asistent 
(samostatně není k dispozici v kombinaci s Pack Technology) WLNT

7 000 kč / 
Pack Winter / 

Pack vision leD / 
Pack navi

kOMfORT
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Hands free startování vozu

Hands free přístup a startování vozu YD01 11 900 kč / 
Pack Technology

Toggle switches - páčkové ovladače umístěné na spodní a horní středové konzole
Elektricky ovládaná přední a zadní okna se sekvenčním ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s integrovanými ukazateli změny směru jízdy
Osvětlení nástupního prostoru LED diodami ve vnějších zpětných zrcátkách
Elektrická dětská pojistka
Výškově a podélně nastavitelný volant
Kožený volant
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kOMfORT

Hliníkové pedály a hliníková opěrka nohy YE02 2 900 kč / 
Pack Sport

Akustické čelní sklo
Vrstvená akustická skla bočních předních oken SO07
Zatmavená skla zadních oken

TOPení A vĚTRání
Automatická dvouzónová klimatizace s výdechy pro druhou řadu sedadel
Pylový a pachový filtr

SvĚTlA A viDiTelnOST
LED diody integrované do předních světlometů - Day Running Light (DRL)
Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček
Nastavitelné zpoždění zhasínání světlometů (funkce "Guide Me Home")
Pack vision leD: Technologie DS LED Vision - přední LED xenonové samonatáčecí světlomety s dynamickými směrovými světly,  
přední LED diodové mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček, výsuvné ostřikovače světlometů, přední a zadní parkovací asistent WF08 29 000 kč / 

Pack Technology
Sdružený přístroj s barevnou maticí GM52

Head-up barevný průhledový displej YB01
10 000 / 

Pack Safe Drive / 
Pack Technology

LED osvětlení interiéru FC64
LED osvětlení interiéru rozšířené (vnitřní kliky dveří, nastavení intenzity osvětlení) FC36 1 900 kč
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu NK02 1 900 kč
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Automatické stěrače s dešťovým senzorem, samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti
Stěrač zadního okna
Střešní okno "kokpit" se třemi elektricky ovládanými protislunečními clonami OK01

AuDiO A nAviGACe
Rádio RD5 s přehrávačem CD / MP3 (bi-tuner, AM/FM, RDS, přehrávač CD, 6x repro, ovládání na volantu, audio zásuvka typu jack, konektor 
USB, systém prostorového rozložení zvuku), Handsfree Bluetooth
Pack navi: DS Connect Nav v dotykovém displeji 7" (satelitní navigační systém GPS s kartografickým zobrazením, integrovaná mapa Evropy) s 
ovládáním hlavních funkcí vozidla, analogový tri-tuner, CD MP3, USB, 6x repro, Handsfree Bluetooth, zásuvka typu jack, přední a zadní parkovací 
asistent, DS Connect Box (mikrofon, reproduktor, karta SIM)

J479 38 000 kč / 
Pack navi Camera

Pack navi Camera: Pack Navi, zpětná parkovací kamera J473 43 000 kč / 
Pack Technology

Digitální tuner rádia s možností přechodu na analogové vysílání 
(k dispozici pouze s navigačním systémem) J4__ 3 000 kč / 

Pack Technology

DS Connect Box (mikrofon, reproduktor, karta SIM) YR05
7 500 kč / 
Pack navi / 

Pack navi Camera / 
Pack Technology

HiFi Systém DENON (desetikanálový zesilovač 300 W včetně dynamického zvuku a ekvalizéru, subwoofer 100 W, 8x repro) UN01 14 900 kč / 
Pack Technology



SeDADlA
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s manuálně nastavitelnou bederní opěrkou
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče (podélné nastavení, nastavení sklonu sedáku a opěradla, výška sedáku a manuálně nastavitelná bederní opěrka) 
a manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce (podélné nastavení, nastavení sklonu sedáku a opěradla, výška sedáku) 
(samostatně k dispozici jen v kombinaci s Pack Dinamica)

IP02
16 800 kč  / 

P. leather Grainé / 
Pack nappa / 

Pack Semi-Aniline
Pack Seats Confort: Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (podélné nastavení, nastavení sklonu sedáku a opěradla, výška sedáku) 
s pamětí polohy pro sedadlo řidiče (paměť pro dvě polohy), vyhřívaná přední sedadla (3 stupně intenzity vyhřívání), elektricky nastavitelná bederní 
opěrka sedadla řidiče s masážní funkcí v bederní oblasti, manuálně nastavitelná délka přední části sedáku sedadla řidiče 
(k dispozici jen v kombinaci s Pack Leather)

YH01 14 900 kč

Vyhřívání předních sedadel Pack Seats Confort / 
Pack Technology

Středová loketní opěrka pro přední sedadla s úložným prostorem
Středová loketní opěrka pro druhou řadu sedadel s otvorem na lyže
Sedadla ve druhé řadě se sklopným opěradlem děleným v poměru 2/3 - 1/3

ČAlOunĚní
Látka Armucara černá 3HFZ
Látka Dinamica černá & kůže Grainé černá 3IFZ Pack Dinamica
Kůže Grainé černá 3JFZ Pack leather Grainé
Kůže Grainé béžová 3JFC Pack leather Grainé
Kůže Nappa černá metalická 4HFV Pack leather nappa
Kůže Nappa černá & modrá saphir 4HFL Pack leather nappa
Kůže Semi-Aniline hnědá (Criollo) 07FF Pack Semi-Aniline
Kůže Semi-Aniline hnědá (světlá Fauve) 07FE Pack Semi-Aniline

Vkládané textilní koberečky vpředu a vzadu UL01 2 900 kč / 
Pack Sport

vARiABiliTA A ODkláDACí PROSTORY
Zapalovač a popelník
Odkládací prostory ve středové konzole, v palubní desce a v panelech dveří
Zásuvka 12V ve druhé řadě sedadel

BARvY
Šedá Hurricane P09G
Šedá Artense M0F4 17 900 kč
Šedá Platinium M0VL 17 900 kč
Černá Perla Nera M09V 17 900 kč
Fialová Whisper M0RU 17 900 kč
Modrá Encre M0KU 17 900 kč
Bílá Nacré M6N9 22 600 kč

6



7

Se servisní smlouvou IdealDrive zákazník získává prémiovou službu na dobu 5 let či ujetí 100 000 km zahrnující: prodlouženou záruku, všechny servisní operace v rámci pravidelné údržby vozu dle doporučení výrobce; 
rozšířené asistenční služby 24 hodin denně / 7 dní v týdnu se zajištěním opravy vozu na místě nebo odtahu do autorizovaného servisu; pomoc v případě defektu pneumatiky, ztrátě klíčků, nedostatku paliva nebo 
natankování špatného paliva; zapůjčeni náhradního vozidla, pokud závada na voze nemůže být opravena během jednoho dne, repatriace nebo pokračování v cestě vlakem nebo letadlem; zhodnocení vozu v případě 
prodeje tj. možnost převodu smlouvy na nového majitele. Tato výhoda je nabízena všem zákazníkům vozů DS bez ohledu na způsob financování nákupu vozidla. Pro více informací navštivte svého autorizovaného 
prodejce.      

• =  standard  

kOlA
Hliníkové disky kol "Houston" 7.5 x 17, pneumatiky 225/50 R17 ZH57
Hliníkové disky kol "Adelaïde" 8.0 x 18 s černou lesklou povrchovou úpravou, pneumatiky 235/45 R18 ZH73 11 000 kč

Hliníkové disky "Cairns" 8.5 x 19 s černou povrchovou úpravou, pneumatiky 235/40 R19 ZH67 30 000 kč / 
Pack Sport

Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky

eleGAnCe
Pack Look: Přední maska chladiče v černé barvě s chromovaným logem, přední nárazník v barvě karoserie s chromovaným dekorem ve spodní části, 
chromovaný dekor přídě zaoblený do tvaru šavle, chromované boční ochranné lišty, okenní lišty bočních dveří a sloupky dveří v černé lesklé barvě, 
vnější kliky dveří v barvě karoserie, kryty vnějších zpětných zrcátek v černé barvě s chromovanými stojkami, ozdobná hliníková prahová lišta předních 
a zadních dveří
Dvě chromované koncovky výfuku
Kit Decor Chrome Titanium (madlo předních a zadních dveří a rámeček středové konzole v titanovém dekoru)
Kit Decor Finger Print (madlo předních a zadních dveří a rámeček středové konzole v kovovém dekoru s lineárním vzorem) XI27 8 400 kč
Kit Decor Metal DS (madlo předních a zadních dveří a rámeček středové konzole v kovovém dekoru se vzorem monogram DS) XI52 8 400 kč

PŘíPlATkOvÉ PAkeTY
Pack Technology: Pack Navi Camera s digitálním tunerem, Pack Vision LED, HiFi Systém DENON, Hands free přístup a startování vozu,  
Head-up barevný průhledový displej, systém sledování mrtvého úhlu, Pack Winter
(pouze s YH01, není k dispozici v kombinaci s výbavou Přední a zadní parkovací asistent)

J49L 99 000 kč

Pack Winter: Vyhřívaná přední sedadla (3 stupně intenzity vyhřívání) + Pack Vision LED
(pouze s YH01, samostatně není k dispozici s Pack Leather - nutno objednat Pack Seats Confort) WF06 51 800 kč / 

Pack Technology
Pack Sport: 4 hliníkové disky kol "Cairns" 8.5 x 19 s černou povrchovou úpravou, pneumatiky 235/40 R19, snížená světlá výška,  
kryty vnějších zpětných zrcátek v černé matné barvě s chromovanými stojkami, hliníkové pedály a hliníková opěrka nohy, kožený volant s prošíváním, 
vkládané textilní koberečky vpředu a vzadu

YI62 25 000 kč

Pack Dinamica: Kombinované čalounění látka Dinamica a kůže Grainé 3IFZ 19 900 kč
Pack leather Grainé: Čalounění v kůži Grainé v provedení Sportlounge, kaplička sdruženého přístroje čalouněná v kožence Prestige, kožený volant 
s prošíváním, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče (podélné nastavení, nastavení sklonu sedáku a opěradla, výška sedáku a manuálně nastavitelná 
bederní opěrka) a manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce (podélné nastavení, nastavení sklonu sedáku a opěradla, výška sedáku)

3JF_ 56 900 kč

Pack leather nappa: Čalounění v luxusní kůži Nappa v provedení Bracelet s centrální částí sedáku a opěradla ve tvaru "náramku", kaplička 
sdruženého přístroje čalouněná v kožence Prestige, kožený volant s prošíváním, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče (podélné nastavení, nastavení 
sklonu sedáku a opěradla, výška sedáku a manuálně nastavitelná bederní opěrka) a manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce (podélné nastavení, 
nastavení sklonu sedáku a opěradla, výška sedáku)

4HF_ 94 900 kč

Pack leather Semi-Aniline: Čalounění v luxusní kůži Semi-Aniline v provedení Bracelet s centrální částí sedáku a opěradla ve tvaru "náramku", 
kaplička sdruženého přístroje čalouněná v kožence Prestige, kožený volant s prošíváním, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče (podélné nastavení, 
nastavení sklonu sedáku a opěradla, výška sedáku a manuálně nastavitelná bederní opěrka) a manuálně nastavitelné sedadlo spolujezdce (podélné 
nastavení, nastavení sklonu sedáku a opěradla, výška sedáku)

07F_ 109 900 kč

SMlOuvA idealDrive
Prémiové služby na 5 let / 100 000 km z D A R M A
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2.0 BlueHDi 150  
S&S MAn6

2.0 BlueHDi 180  
S&S EAt6

MOTOR Typ Vznětový přeplňovaný turbodmychadlem s variabilní geometrií,  
přímé vysokotlaké vstřikování, 16 ventilů, výměník vzduch/vzduch

Vznětový přeplňovaný turbodmychadlem s variabilní geometrií,  
přímé vysokotlaké vstřikování, 16 ventilů, výměník vzduch/vzduch

Zdvihový objem v cm3 1997 1997
Vrtání x zdvih v mm 85 x 88 85 x 88
Max. výkon v kW (k CEE) při ot/min 
 

110 (150) / 4000 133 (181) / 3750

Max. točivý moment v Nm CEE při ot/min 370 / 2000 400 / 2000
Elektronické statické zapalování
Filtr pevných částic (FAP)
Emisní norma Euro 6 Euro 6
Technologie Stop&Start

PŘevODY Řízení Převodovka Manuální Automatická
Počet převodových stupňů 6 6

PneuMATikY Pneumatiky 225/50 R17 91H
235/45 R18 93H
235/40 R19 93H

225/50 R17 94V
235/45 R18 94V
235/40 R19 94V

OBJeMY Počet míst 5 5
Objem zavazadlového prostoru pod platem v dm3 (bez náhr. kola) 468 468

HMOTnOST Provozní hmotnost (2) 1612 1615
Užitečná hmotnost (3) 518 510
Největší technicky přípustná hmotnost 2130 2125
Maximální hmotnost přívěsu bržděného /  
nebržděného (4)

750 750
1500 1500

Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 3330 3325
Maximální zatížení střešního nosiče 75 75

PROvOzní 
vlASTnOSTi 
(jen řidič)

Max. rychlost v km/h 210 / 205 (6) 220
1000 m s pevným startem v sekundách 30,9 / 31,2 (6) 30,5
Z 0 na 100 km/h v sekundách 9,8 / 9,9 (6) 9,2

SPOTŘeBA  
nORMY Cee

Městský provoz (l/100 km) 5,1 / 5,2 (6) 5,1 / 5,1 (6)
Mimoměstský provoz (l/100 km) 3,8 / 3,8 (6) 3,8 / 4,1 (6)
Smíšený provoz (l/100 km) 4,3 / 4,3 (6) 4,3 / 4,4 (6)
Emise CO2 (g/km) 110 / 113 (6) 110 / 114 (6)

PAlivO Motorová nafta 60 60

 (1) Kombinovaný výkon při jízdní rychlosti nižší než 120 km/h. Při vyšších rychlostech je elektromotor odpojený. (2) Hmotnost může být vyšší v závislosti na úrovni výbavy a namontovaném vybavení na přání. (3) Rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností. (4) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.  
(5) Hodnota platná pro pneumatiky 16”/17”. (6) Hodnota platná pro pneumatiky 17”/18”, 19”.

tECHnICkÉ pARAMEtRy
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AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

NOUVELLE DS 5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite) Avril 2015

VERSIONS
THP 165 S&S EAT6

THP 200
BVM6

e-HDi 115 
ETG6

BlueHDi 120 S&S 
BVM6

BlueHDi 150 S&S 
BVM6

BlueHDi 180 S&S
 EAT6

Hybrid 4x4  ETG6

Be Chic
So Chic

Sport Chic

So Chic
Sport Chic

Chic
Be Chic
So Chic

Business#

Executive#

Chic
Be Chic
So Chic

Business#

Executive#

Be Chic
So Chic 

Sport Chic
Business#

Executive#

Be Chic
So Chic

Sport Chic
Business#

Executive#

So Chic
Sport Chic
Executive#

MASSES (en kg)

Masse à vide mini CEE (1) 1429 1430 1420 1428 1537 1540 1660
Charge utile (2) 598 620 600 592 593 585 605
Masse totale admissible en charge 
CEE (MTAC) 2017 2050 2020 2020 2130 2125 2265

Masse maxi remorquable (en kg) :
 - remorque non freinée
 -  remorque freinée  avec report de charge (3)

750
1400

750
1050

745
1400

745
1400

750
1500

750
1500

500
800

Masse totale roulante (MTRA) 3117 2800 3120 3120 3330 3325 2765
Charge maxi sur  èche en kg 75 75 75 75 75 75 75

PERFORMANCES (conducteur seul)

Vitesse maximale (km/h) 202 235 191 191 210 (4) - 205 (6) 220 211
1000 m départ arrêté en secondes 30,6 28,3 33,8 33,0 30,9 (4) - 31,2 (6) 30,5 30,0
0 à 100 km/h en secondes 9,5 8,2 12,4 11,7 9,8 (4) - 9,9 (6) 9,2 8,6

CONSOMMATIONS (normes CEE 1999 - 100)

Urbaine (ECE) (l/100 km) 7,6 (4) - 7,7 (5) 8,9 (6) 4,5 (7) 4,5 (8) - 4,6 (4) 4,6 (4) - 4,4 (6) 5,1 (4) - 5,1 (6) 3,0 (4) - 3,2 (6) 
Extra-urbaine (EUDC) (l/100 km) 4,9 (4)  - 4,9 (5) 5,5 (6) 4,1 (7) 3,4 (8) - 3,6 (4) 3,6 (4) - 3,8 (6) 3,8 (4) - 4,1 (6) 3,7 (4) - 4,3 (6)
Mixte (l/100 km) 5,9 (4) - 5,9 (5) 6,7 (6) 4,3 (7) 3,8 (8) - 4,0 (4) 4,0 (4) - 4,1 (6) 4,3 (4) - 4,4 (6) 3,5 (4) - 3,9 (6)
Emissions CO2 (g/km) 135 (4) - 136 (5) 155 (6) 112 (7) 100 (8) - 104 (4) 103 (4) - 105 (6) 110 (4) - 114 (6) 90 (4) - 103 (6)

CARBURANT (60 litres)     

Super sans plomb 95 et 98 RON ● ●

Gazole ● ● ● ● ●

● Série  #Réservée aux sociétés    (1)   Les masses peuvent évoluer en fonction des options et des équipements.  (2)   Différence entre la MTAC et la masse à vide mini CEE.  (3)   Dans la limite de la MTRA.  (4)   Avec pneumatiques 17".  (5)   Avec pneumatiques 18".
(6)   Avec pneumatiques 18" et 19".  (7)   Avec pneumatiques 16" et 17".  (8)   Avec pneumatiques 16".

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros. Siège social : 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

NOUVELLE DS 5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite) Avril 2015
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opERAtIVní LEASIng pRo SoukRoMÉ oSoBy (1)

RELAX operativní Leasing RELAX pLuS Full Service Leasing

  pravidelná měsíční splátka dle vybraného modelu
  Doba nájmu 24, 36 nebo 48 měsíců
  povinné havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně 
gAp v ceně

 pravidelná měsíční splátka dle vybraného modelu
  Doba nájmu 24, 36 nebo 48 měsíců
  povinné havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně 
gAp v ceně
  Asistenční služba v rámci Eu, až 4 dny náhradní vůz 
zdarma

  Servisní náklady i sada zimních pneumatik v ceně
  Dálniční známka pro čR v ceně
  Servisní náklady smlouvou FREEDRIVE

 

VERzE LEASIng
MÉSíční SpLátky Vozu (vč. DpH)

48 m/80 000 km 36 m/60 000 km 24 m/40 000 km

 DS 5 BE CHIC 1.6 BlueHDi 120 S&S MAn6

RELAX 9 199 kč 9 737 kč 11 317 kč

RELAX pLuS 11 858 kč 11 849 kč 13 192 kč

(1) Nelze kombinovat s Exkluzivním financováním DS Privilege.

Platnost podmínek:
 výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy při složení 10% akontace;
 nabídka RELAX a RELAX PLUS platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 , 36 nebo 48 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
 podléhá schválení bonity klienta ze strany leasingové společnosti;
 C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
 zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
 v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným dealerem CITROËN.



Váš prodejce

C Automobil Import s.r.o.
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
Tel.: (+420) 244 118 800 
Fax: (+420) 224 835 655
Info linka: 222 352 277

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.  
 
Doporučené ceny s DPH platné od 1. 2. 2018

www.driveDS.cz

DS doporučuje


