CITROËN C-ELYSÉE

SKLADOVÉ VOZIDLÁ
CENNÍK / VYBAVENIE / TECHNICKÉ PARAMETRE
1. apríl 2021

PREZRITE SI CITROËN C-ELYSÉE

500¤
Cenníková
cena

PRIVILEGE
BONUS (1)

AKCIOVÁ
CENA (2)

FEEL

BlueHDi 100 S&S

manuálna 6-st.

73 kW/100 k

12 990 €

500 €

12 490 €

SHINE

BlueHDi 100 S&S

manuálna 6-st.

73 kW/100 k

13 990 €

500 €

13 490 €

Akcia platí od 1. 4. do 30. 6. 2021.
Uvedená ponuka platí LEN NA LIMITOVANÝ POČET VOZIDIEL NA SKLADE s definovanou výbavou a motorizáciou. (1) CITROËN PRIVILEGE BONUS JE PLATNÝ LEN V PRÍPADE
FINANCOVANIA VOZIDLA CEZ CITROËN FINANCIAL SERVICES. (2) AKCIOVÁ CENA ZAHŔŇA BONUS A PRIVILEGE BONUS! CITROËN FINANCIAL SERVICES je financovanie
poskytované spoločnosťou ESSOX FINANCE, s. r. o. Ponuka financovania s využitím Privilege Bonusu Vám bude poskytnutá predajcom značky CITROËN. Ponuka 4-ročnej záruky ZDARMA platí
pre všetky vozidlá objednané počas platnosti akcie a ide o program záruky EssentialDrive na 48 mesiacov/60 000 km. Využívanie služby 8-ročná asistencia je viazaná na bezplatnú registráciu.
Všetky ceny uvádzané v akciovom cenníku sú platné v prípade registrácie vozidla kupujúcim v členských štátoch Európskej únie (EU), štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo
Švajčiarsku, ktorú kupujúci riadne preukáže predávajúcemu predložením kópie príslušného osvedčenia o evidencii vozidla najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vozidlo
prevzaté zákazníkom. V prípade nesplnenia uvedených podmienok platia ceny a príplatky uvádzané v základnom cenníku. Použitie akciového cenníka je vylúčené aj v prípade špekulatívneho
konania, najmä účelovej registrácie alebo zmeny registrácie vozidla. Viac informácií poskytne autorizovaný predajca na vyžiadanie. Viac informácií nájdete na www.citroen.sk alebo u predajcov
CITROËN. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Obrázok vozidla je ilustračný.

CITROËN C-ELYSÉE
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
FEEL
>	ESP + ASR (elektronický stabilizačný program
a protipreklzový systém)
>	ABS + REF (rozdeľovač brzdného účinku) + AFU
(podpora brzdenia v núdzovej situácii) + automatické
spustenie výstražných svetiel pri prudkom brzdení
> Nepriama detekcia podhustenia pneumatík
> Ukazovateľ zmeny prevodového stupňa
>	Airbag vodiča + airbag spolujazdca s možnosťou
deaktivácie
>	Bočné airbagy
>	Bezpečnostné pásy vpredu s pyrotechnickým
predpínačom a obmedzovačom ťahu
>	3–bodové bezpečnostné pásy vzadu
>	Akustická a vizuálna signalizácia odopnutého
bezpečnostného pásu vodiča
>	Bezpečnostné úchyty ISOFIX na upevnenie detskej
sedačky na zadných bočných sedadlách
>	Automatické uzamknutie dverí a batožinového
priestoru pri rozjazde (automatická deaktivácia
v prípade dopravnej nehody)

SHINE

>	Palubný počítač, otáčkomer
>	Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
s možnosťou samostatného otvorenia
batožinového priestoru
>	Elektricky ovládané predné okná
>	Zásuvka 12V
>	Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
>	Výškovo nastaviteľné opierky hlavy na predných
sedadlách
>	Výškovo nastaviteľný volant
>	Elektrický posiľňovač riadenia s variabilným
účinkom
>	Chrómové doplnky interiéru (tlačidlo ručnej brzdy,
obruby výduchov)
> Oceľové disky 15" + okrasné kryty kolies Astérodea
> Dojazdové koleso
>	Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
>	El. ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
>	Delené operadlo zadného sedadla v pomere
1/3 – 2/3

>	Dotykový 7" displej AM/FM/DAB, Mirror Screen,
USB, Jack (nie pre BEST OF)
>	Chrómové vnútorné kľučky dverí
>	Manuálna klimatizácia + peľový filter
>	Osvetlenie batožinového priestoru
>	Predné svetlomety do hmly
>	Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
>	Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
>	Ukazovateľ vonkajšej teploty
>	Vyhrievanie zadného okna
>	Denné LED svetlomety
>	Osvetlenie interiéru
>	Látkové poťahy
>	Uzatvárateľná odkladacia priehradka spolujazdca
>	Odkladacie vrecká na zadnej strane operadiel
predných sedadiel
>	Bluetooth (hands free, ovládanie pod volantom,
integrovaný mikrofón)

(NAVYŠE K VÝBAVE FEEL)

>	Volant v koži + kožená hlava radiacej páky
>	Pack ZIMA (vyhrievané predné sedadlá,
vyhrievanie spodnej časti čelného skla)
> Pack LOOK CHROME : chrómovaná lišta

na prednom nárazníku a chrómované lišty
okenného rámu
> Predná stredová lakťová opierka s úložným
priestorom

>	Oceľové disky kolies 16" s okrasnými krytmi “3D”
+ dojazdové koleso
> Elektricky ovládané okná vzadu
> Klimatizácia s digitálnym displejom

CITROËN C-ELYSÉE
FARBY KAROSÉRIE

Biela BANQUISE (N)

Sivá PLATINUM (M)

Čierna ONYX (N)

Sivá ARTENSE (M)

Modrá NUIT (M) *

Béžová SABLE (M) *

M – metalická farba, N – nemetalická farba

OKRASNÉ KRYTY KOLIES A DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY

ASTÉRODEA
Okrasný kryt 15”

3D
Okrasný kryt 16”

SAN DIEGO
Hliníkové disky 16”

ŠTÝLY INTERIÉRU

LÁTKA BIRDY MISTRAL

* Podľa dostupnosti na sklade.

LÁTKA WAXE MISTRAL

MIX KOŽA/LÁTKA CLAUDIA

CITROËN C-ELYSÉE
kód opcie

FEEL

SHINE

AB11

200 €

200 €

Vyhrievané predné sedadlá

NA01

250 €

l

Popolník a zapalovač cigariet

AD01

80 €

80 €

Stredová lakťová opierka vpredu s úložným priestorom

JB04

100 €

l

Elektricky ovládané okná vzadu

LE03

100 €

l

Pack ZIMA : Vyhrievané predné sedadlá + vyhrievaná spodná časť čelného skla

LW02

300 €

l

Poťah mix koža/látka Claudia

04FX

400 €

400 €

Klimatizácia s digitálnym displejom

RE02

200 €

l

WL5K

350 €

350 €

Oceľové disky kolies 16" s krytom 3D Steel&Style + dojazdové rezervné koleso

ZH41

–

l

Disky kolies z ľahkých zliatin 16'' SAN DIEGO + dojazdové koleso

ZH44

–

400 €

Zadný parkovací asistent

UB01

250 €

250 €

Zadný parkovací asistent + cúvacia kamera

UB09

900 €

450 €

Pack LOOK CHROME : chrómovaná lišta na prednom nárazníku a chrómované lišty okenného rámu

GV04

200 €

l

Čierna farba Onyx

P0XY

350 €

350 €

Metalická farba

0MM0

400 €

400 €

BEZPEČNOSŤ
Alarm s diaľkovým ovládaním

INTERIÉR / KOMFORT / FUNKČNOSŤ

AUDIO / MULTIMÉDIA / KOMUNIKÁCIA
Citroën Connect Nav : Navigácia NAC 3D (s integrovanou mapou Európy a hlasovým ovládaním),
dotykový 7" displej, rádio AM/FM, DAB, USB

EXTERIÉR / VONKAJŠÍ VZHĽAD / ELEGANCIA

1466

ROZMERY

1501

800

2652

967

1748

4419
1953

l štandardná

výbava / – nedá sa objednať / (1) Podľa dostupnosti na sklade.

C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť cenu vozidiel, výbavu, prevedenie a technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia a bez nároku na finančnú kompenzáciu.
Ceny sú odporučené a vrátane DPH vo výške 20 %. Obrázok vozidla je ilustračný.

CITROËN C-ELYSÉE

MOTORY

Typ
Palivo
Počet valcov / ventilov
Zdvihový objem
Vŕtanie x zdvih v mm
Max. výkon v kW EHK (k DIN) pri ot/min
Max. krútiaci moment v Nm EHK pri ot/min
Prevodovka
Posilňovač riadenia s variabilným účinkom
Počet otáčok volantu medzi dorazmi
Stopový polomer otáčania

BlueHDi 100 S&S

Vznetový, priame vysokotlakové vstrekovanie,
16 ventilov
nafta
4/16
1499
75 x 84,8
73 (99)/3500
250/1750
Manuálna 6-stupňová
Stop & Start
séria
3,15
5,35

PODVOZOK / BRZDY / PNEUMATIKY
Predná náprava

Nezávislé zavesenie kolies typ pseudo Mac Pherson
s trojuholníkovými ramenami, vinuté pružiny,
hydraulické teleskopické tlmiče, stabilizátor

Zadná náprava

Deformovateľná traverza s ramenami s bočným vedením,
vinuté pružiny, hydraulické teleskopické tlmiče, stabilizátor

Pneumatiky v závislosti od výbavy*

185/65 R15
195/55 R16

OBJEM (v dm3)
Objem batožinového priestoru (dm3 VDA/l)

506/640

HMOTNOSŤ (v kg)
Prevádzková hmotnosť (s vodičom)
Užitočné zaťaženie
Celková hmotnosť
Celková hmotnosť jazdnej súpravy
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu

1190
400
1590
2340
580
1010

VÝKON podľa ES / EHK (s vodičom)
Maximálna rýchlosť (km/h)
1000 m pevný štart (s)
0–100 km/h (s)

189
31,8
10,1

SPOTREBA A EMISIE NEDC
Mesto (l/100 km)
Mimo mesta (l/100 km)
Mix (l/100 km)
Emisie CO2 (g/100 km)

Objem nádrže v litroch

4,8
3,4
3,9
104
45

SPOTREBA A EMISIE WLTP
Kombinovaná spotreba (l/100 km)
Emisie CO2 (g/100 km)

4,5–5,2
118–137

Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od reálnej výbavy vozidla, viac informácií u predajcu.
* Ohľadne rozmerov sériovo dodávaných pneumatík a alternatívnych rozmerov pneumatík povolených v závislosti od typového schválenia sa informujte u Vášho predajcu.
Motorizácie nemusia mať povolené všetky uvedené rozmery pneumatík.

C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť výbavu a technické údaje vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Technické údaje sa môžu mierne líšiť od uvádzaných
hodnôt v závislosti od modelu a výbavy vozidla. C Automobil Import, s. r. o., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, tel. +421 2/53 483 223, www.citroen.sk. Podrobné informácie
Vám poskytne autorizovaný predajca Citroën.

CITROËN
C-ELYSÉE

