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Citroën C-ZERO 49 / 67 592 800* 110055  220000** 448877  660000 **

* Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Akční ceník s platností od 1. 5. 2015. Uvedené doporučené akční ceny se vztahují na skladové vozy objednané do 31. 5. 2015 a předané do 7. 6. 2015 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.
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STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA TTEENNDDAANNCCEE
PPAASSIIVVNNÍÍ  BBEEZZPPEEČČNNOOSSTT
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce •
Boční a hlavové airbagy •
Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu •
2x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu •
Akustická a vizuální signalizace nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce •
Akustická a vizuální signalizace rozepnutí bezpečnostního pásu pro všechna sedadla •
4x výškově nastavitelné opěrky hlavy •
2x bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na krajních sedadlech druhé řady •
AKTIVNÍ BEZPEČNOST
ABS + EBD + EBA •
ESP + ASR •
ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE
Elektrický posilovač řízení •
Palubní počítač •
KOMFORT, TOPENÍ A VĚTRÁNÍ
Poloautomatická klimatizace s filtrem •
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním •
Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří se sekvenčním ovládáním pro místo řidiče •
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka NA03 •
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka •
Mechanická dětská pojistka ve dveřích •
Elektrická dětská pojistka pro ovládání oken •
Kožený volant a kožená hlavice řadicí páky •
Tónovaná skla •
Zatmavená skla zadních oken •
SVĚTLA A VIDITELNOST
Vyhřívané zadní sklo •
Stěrač zadního okna •
Přední mlhové světlomety •
Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti •
Osvětlení interiéru •
Protisluneční clony s integrovanými kosmetickými zrcátky •
AUDIOSYSTÉMY
Rádio s přehrávačem CD / MP3 (mono-tuner, FM, přehrávač CD / MP3, 4x repro, konektor USB, Bluetooth, střešní anténa) •
Connect Box (mikrofon, reproduktor, karta SIM) •
SEDADLA A ČALOUNĚNÍ
Zadní lavice se sklopným a nastavitelným opěradlem děleným v poměru 50/50 •
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče •
Vyhřívané sedadlo řidiče NA03 •
Látkové čalounění •
Vkládané textilní koberečky •
VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY
Zásuvka 12V na palubní desce •
Dobíjecí kabel ke standardnímu dobíjení a připojení na elektrickou síť 220V •
Připojení ke standardnímu dobíjení pod krytem na pravé straně, otevření krytu pod volantem •
Připojení k rychlodobíjení pod krytem na levé straně, otevření krytu pod sedadlem řidiče •
Odkládací přihrádka spolujezdce •
Odkládací prostory v předních dveřích •
KOLA A ELEGANCE
Pohon zadních kol •
4 hliníkové disky kol 15 x 4J E=35, pneumatiky 145/65 R15 vpředu, pneumatiky 175/55 R15 vzadu •
Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky •
Pack Look: přední a zadní nárazníky v barvě karoserie, kliky dveří v barvě karoserie, černě lakované kryty vnějších zpětných zrcátek •
Metalický lak 0MM0 9 400
Speciální perleťový lak Bílá White Pearl 0MM6 11 800

Doporučené ceny příplatkové výbavy s DPH platné od 1. 3. 2014. 

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA 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. CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. - Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

• =  standard          – = nelze objednat


