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CENNÍK FEEL ELECTRIC

Model Verzia Motorizácia Druh  
paliva

Výkon Prevodovka Bežná cena AKCIOVÁ CENA

s DPH s DPH

FEEL

M 
(L2)

Elektromotor, batéria 50 kWh electric 100 kW / 136 k automatická s pevným  
prevodovým stupňom

47 300 € 43 040 €
Elektromotor, batéria 75 kWh electric 100 kW / 136 k 53 300 € 48 500 €

XL 
(L3)

Elektromotor, batéria 50 kWh electric 100 kW / 136 k automatická s pevným  
prevodovým stupňom

48 300 € 43 950 €
Elektromotor, batéria 75 kWh electric 100 kW / 136 k 54 300 € 49 410 €

(1) – Pri kúpe elektrického vozidla dostanete nabíjaciu kartu ZSE Drive s kreditom 500€ s DPH. (2) – Viac informácií o registrácii a všeobecných zmluvných podmienkach nájdete na www.citroën.sk.

NOVÝ SPACETOURER BUSINESS
V CENE UŽ OD 

43 040 €
MESAČNÁ
SPLÁTKA 

565 €
(2)

NABÍJACIA KARTA S KREDITOM 500 € S DPH ZDARMA (1)



MODULARITA INTERIÉRU

CITROËN SPACETOURER ELECTRIC_FEEL/SHINE

CENNÍK SHINE ELECTRIC

Model Verzia Motorizácia Druh  
paliva

Výkon Prevodovka Bežná cena AKCIOVÁ CENA

s DPH s DPH

SHINE

M 
(L2)

Elektromotor, batéria 50 kWh electric 100 kW / 136 k automatická s pevným  
prevodovým stupňom

54 200 € 49 320 €
Elektromotor, batéria 75 kWh electric 100 kW / 136 k 60 200 € 54 780 €

XL 
(L3)

Elektromotor, batéria 50 kWh electric 100 kW / 136 k automatická s pevným  
prevodovým stupňom

55 200 € 50 230 €
Elektromotor, batéria 75 kWh electric 100 kW / 136 k 61 200 € 55 690 €



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

>    Individuálne sedadlo spolujazdca, vyhrievané predné sedadlá
>    Zliatinové 17” disky pre naftové motory
>    Výškovo a osovo nastaviteľný volant 
>    ABS, AFU, ESC, ASR, zadné parkovacie senzory
>    Hill Assist (pomoc pri rozjazde do kopca)
>    Pravé a ľavé bočné posuvné dvere
>    Zadné výklopné dvere, vyhrievané okno neotvarateľné, zadný stierač
>    Akustické a atermické čelné sklox
>    Pevné, tónované okná v druhom rade, pre verzie L2 a L3
>    Pevné bočné okná v treťom rade, tónované 
>    Elektrické sekvenčné predné okná,Elektrická parkovacia brzda 

pre Electric
>    Automatická dvojzónová klimatizácia
>    Zadné prídavné kúrenie/klimatizácia s oddeleným ovládaním 

a so stropným rozvodom a osvetlením pre verzie L2 a L3
>    Digitálne PACK RADIO na dotykovom 7” displeji, USB,Bluetooth, 

Mirrorscreen (Apple CarPlay a Android Auto), 8 reproduktorov, 
ovládanie pod volantom

>    12 V zásuvky v palubnej doske, v odkladacej priehradke spolujazdca 
a treťom rade

>    Výškovo a bedrovo nastaviteľné sedadlo vodiča
>    Vyberateľná 3-miestna delená lavica 2/3 + 1/3 v treťom rade 

koľajnicový systém, sklopná, látkový poťah, 3-miestna delená 
lavica 2/3 + 1/3 v druhom rade,koľajnicový systém

>    Úchyty ISOFIX
>    Vrstvené akustické atermické čelné sklo, zosilnené bočné okná vodiča 

a spolujazdca

>    Pack Viditeľnosť (automatické zapínanie svetlometov + 
automatické stierače)

>    Elektricky sklápateľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
>    Denné LED svetlá
>    Predné hmlové svetlomety
>    Airbag vodiča a spolujazdca
>    Bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca
>    Palubný počítač
>    Systém snímania únavy vodiča
>    Detekcia poklesu tlaku v pneumatikách
>    Pack LOOK : spodná a horná časť predného nárazníka, bočné časti 

zadného nárazníka, bočné ochranné lišty, kryty vonkajších spätných 
zrkadiel a kľučky dverí v čiernej farbe, zadný nárazník čierny pre verzie 
L3 a vo farbe karosérie pre L2

>    3-bodové bezpečnostné pásy pre všetky sedadlá
>    Indikátor zmeny prevodového stupňa
>    Elektrohydraulický posilňovač riadenia so stabilizátorom
>    Kotvové úchytky na podlahe v batožinovom priestore(4 úchyty 

pre verzie L2; 6 úchytov pre verzie L3)
>    Sada na opravu pneumatík
>    Plnohodnotné rezervné koleso iba pre verziu Electric FEEL

Kombinácia sedadiel :
>    8 miest v sérii (5 miest bez príplatku)

FEEL 8 MIEST V SÉRII
5 MIEST BEZ PRÍPLATKU

SHINE (NAVYŠE K VÝBAVE FEEL) 8 MIEST V SÉRII

5/7 MIEST BEZ PRÍPLATKU

>    Kombinovaný kožený poťah sedadiel
>    Pravé a ľavé bočné elektricky posuvné dvere
>    Bezdotykové otváranie bočných posuvných dverí
>    Otvárateľné, vyhrievané okno zadných výklopných dverí, zadný stierač
>    Pack HIFI : zosilňovač, subwoofer pod sedadlom spolujazdca
>    Zadný parkovací asistent
>    Digitálny navigačný systém 3D po česky s integrovanou mapou 

Európy a hlasovým ovládaním, kapacitný dotykový 7”displej, 
rádioAM/FM (tri-tuner), USB, Bluetooth, Mirrorscreen/AppleCarPlay, 
ovládanie pod volantom

>    Zásuvka 220V pod sedadlom spolujazdca ( Max 150 W )
>    Extratónované zadné bočné okná
>    Presklená panoramatická strecha
>    Slnečné clony na bočných oknách v 2. rade

>    Bezkľúčový prístup a štartovanie
>    Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá po uzamknutí
>    Elektrická parkovacia brzda
>    Xenónové svetlomety
>    Connect Box (mikrofón, reproduktor, karta SIM) BTA EUROPE 

EVO 2.0
>    Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca, výškovo 

a bedrovo nastaviteľné, vyhrievané a masážne
>    Prídavné kúrenie typu Webasto neprogramovateľné
>    Elektrická detská poistka
>    Koberčeky vpredu aj vzadu

Kombinácia sedadiel :
>   8 miest v sérii (5 miest bez príplatku)

CITROËN SPACETOURER ELECTRIC_FEEL/SHINE



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

CITROËN SPACETOURER ELECTRIC_FEEL/SHINE

kód
opcie

COMBISPACE

FEEL SHINE
SEDADLÁ

2 + 3 + 0 miest
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou 
a bedrovou opierkou a nastaviteľným sklonom ope-
radla. Sedadlo spolujazdca s lakťovou a nastaviteľ-
ným sklonom operadla, sklápateľná do polohy stolí-
ka. Lavica v 2. rade (3 miesta) – vyberateľná, posuv-
ná po koľajničkách, delená v pomere 2/3 – 1/3, 
s operadlom sklopiteľným k sedáku. Látkové čalúne-
nie Graphite (zadať iba čalúnenie 45FY).

45FY l –

2 + 3 + 0 miest
Elektricky nastaviteľné sedadlá vodiča a  spolujazdca 
s masážnou funkciou v bedernej oblasti (pozdĺžne 
nastavenie, nastavenie  sklonu operadla, výška sedáku 
a nastavenie  bedrovej opierky). Vyhrievané sedadlá 
vodiča a spolujazdca (3 stupne intenzity vyhrievania). 
Lavica v 2. rade (3 miesta) – vyberateľná, posuvná 
po koľajničkách, delená v pomere 2/3 – 1/3, 
s operadlom sklopiteľným k sedáku. Perforované, 
kombinované kožené čalúnenie Claudia čierna 
(zadať iba čalúnenie CYFX). (Obsahuje ES12, UL03, 
UN01, WL3K).

CYFX – l

2 + 3 + 3 miest
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou 
a bedrovou opierkou a nastaviteľným sklonom ope-
radla. Sedadlo spolujazdca s lakťovou opierkou a na-
staviteľným sklonom operadla sklopiteľné do polohy 
stolíka. Lavica v 2. a 3. rade (3 miesta) – vyberateľ-
ná, posuvná po koľajničkách, delená v pomere 2/3–
1/3, s operadlom sklopiteľným k sedáku. Látkové 
čalúnenie Graphite (obsahuje CB09)

AN17 +
45FY

l –

2 + 3 + 3 miest
Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca 
s masážnou funkciou v bedernej oblasti (pozdĺžne 
nastavenie, nastavenie sklonu operadla, výška sedáku 
a nastavenie bedernej opierky). Vyhrievané sedadlá 
vodiča a spolujazdca (3 stupne intenzity vyhrievania). 
Lavica v 2. a 3.  rade (3 miesta) – vyberateľná, 
posuvná po koľajničkách, delená v pomere 2/3 – 
1/3 s operadlom sklopiteľným k sedáku. Perforované 
kombinované kožené čalúnenie Claudia čierna. 
(Obsahuje ES12, UL03, UN01).

AN17 +
CYFX – l

2 + 2 + 3 miest
Elektricky nastaviteľné sedadlá vodiča a spolujazdca 
s masážnou funkciou v bedernej oblasti (pozdĺžne 
nastavenie, nastavenie sklonu operadla, výška sedáku 
a nastavenie bedernej opierky). Vyhrievané sedadlá 
vodiča a spolujazdca (3 stupne intenzity vyhrievania). 
Samostatné sedadlá (2 miesta) v 2. rade – vyberateľné, 
posuvné na koľajničkách, otočné proti smeru jazdy, 
s lakťovými opierkami po oboch bokoch, s operadlom 
sklopiteľným k sedáku a bezpečnostnými pásmi 
integrovanými do sedadla. Lavica v 3. rade (3 miesta) 

– vyberateľná, posuvná po koľajničkách, delená 
v pomere 2/3 – 1/3, s operadlom sklopiteľným 
sedákom. Perforované kombinované kožené čalúnenie 
Claudia čierna. (Obsahuje ES12, UL03, UN01, WL3K, 
nie je možné s motorom 1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6)

AL35 +  
CYFX – 2 900 €

Skladací posuvný stolík na samostatnej koľajničke (Obsahuje WAAP + AL35 + CYFX. Nie je možné s motorom 
1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6. Iba pre verzie M a XL).

D701 – 3 200 €



kód opcie
COMBISPACE

FEEL SHINE
BEZPEČNOSŤ

Xenónové svetlomety LA04 850 € l

Bočné airbagy v druhom a treťom rade NF04 240 € 240 €
Výklopný farebný head up displej YB01 600 € 600 €
Pack AFIL : (upozornenie na neželané opustenie jazdného pruhu, vizuálne a zvukové),
– Systém načítania dopravných značiek s odporúčanou maximálnou rýchlosťou 
–  Asistent pozornosti vodiča sleduje prostredníctvom kamery a snímača uhlu volantu správanie vodiča 

a jazdu vozidla medzi čiarami na vozovke.
–  Automatické diaľkové svetlomety (na základe cestnej premávky prepína medzi diaľkovými a stretávacími 

svetlometmi)

LI01 950 € 900 €

Ochranná sieť pre pasažierov pre verzie Standard a Long NM01 – 180 €
Zadný parkovací asistent + cúvacia kamera so 180° zorným uhlom a so zobrazením v dotykovom displeji UB13 300 € l

KOMFORT

Automatická dvojzónová klimatizácia R07 l l

Zadné prídavné kúrenie/klimatizácia s oddeleným ovládaním a so stropným rozvodom a osvetlením  
pre verzie L2 a L3 NR02 l l

Pack VIDITEĽNOSŤ (automatické rozsvecovanie svetiel, automatické stierače, elektrochromatické vnútorné spätné 
zrkadlo) NB08 l l

Elektrická parkovacia brzda FH05 l l

Kombinovaný kožený čierny poťah sedadiel OPCY – l

Dve individuálne sedadlá v druhom rade na koľajniciach, sklopné a otočné + kombinovaný kožený čierny poťah 
sedadiel AL35 + OPCY – 2 900 €

3-miestna delená lavica 2/3 + 1/3 v treťom rade, koľajnicový systém, sklopná,vyberateľná, 
látkový poťah 44FY AN17 + OP44 l –

3-miestna delená lavica 2/3 + 1/3 v druhom a treťom rade, koľajnicový systém, sklopné,vyberateľné, 
Kombinovaný kožený čierny poťah sedadiel AN17 + OPCY – l

Otvárateľné a vyhrievané okno zadných výklopných dverí + zadný stierač WO07 240 € l

Pravé a ľavé bočné posuvné dvere WZ07 l l

Motorizované otváranie obidvoch bočných posuvných dverí, elektrickú detskú poistku bočných posuvných dverí WZ08 1 060 € l

Bezdotykové otváranie obidvoch bočných posuvných dverí WZ09 1 280 € l

Bezkľúčový prístup a štartovanie + Pack VIDITEĽNOSŤ (obsahuje elektricky ovládaný uzáver palivovej nádrže, 
kľučky dverí vo farbe karosérie s chrómovaným dekorom) YD01 350 € l

Koberčeky vzadu UL04 120 € l

Kryt batožinového priestoru + bezpečnostná sieť do batožinového priestoru pre verzie L2 a L3 CB09 l l

Slnečné clony v druhom rade UD03 120 € l

Extratónované bočné okná v druhom a treťom rade pre verzie L2 a L3 VD18 120 € l

Zrkadielko na sledovanie detí XN01 60 € l

Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo RL05 140 € l

Elektricky sklápateľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá HU02 l l

Sklopný stolík na koľajniciach, viazané na individuálne sedadlá v druhom rade D701 + AL35 – 3 200 €
Presklená panoramatická strecha pre verzie L2 a L3 OK01 – l

ŠTÝL
Zliatinové 17“ disky kolies 225/55 R17 XL 101W ZHCN l l

Zliatinové 17“ disky + Grip Control (nemožné s K601) ZHCZ 300 € 300 €
Špeciálna farba karosérie OME0 1 176 € 1 176 €

Metalická farba karosérie OMM0 600 € 600 €

l v sérii; – nie je k dispozícii. Ceny sú uvedené s DPH. Pre viac informácií o obsahu servisného kontraktu, ako aj o možnostiach inej kombinácie dĺžky kontraktu a na jaz de ných kilometrov, 
kontaktujte ktoréhokoľvek predajcu. CITRO ËN, alebo kliknite na www.citroen.sk.
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.

VÝBAVA ZA PRÍPLATOK

CITROËN SPACETOURER ELECTRIC_FEEL/SHINE



kód opcie
COMBISPACE

FEEL SHINE
AUDIO

Zásuvka 220V pod sedadlom spolujazdca (max. 150 W) ES12 180 € l

Citroën Connect SOS & Assistance (mikrofón, reproduktor, karta SIM) BTA EUROPE EVO 2.0 YR07 – l

Digitálny navigačný systém 3D s integrovanou mapou Európy a hlasovým ovládaním, kapacitný dotykový 
7“ displej,rádio AM/FM (tri-tuner), USB, Bluetooth, Mirrorscreen/Apple Car Play+WiFi, ovládanie pod volantom WLX7 1 000 € l

Digitálne Pack RADIO na dotykovom 7“ displeji, USB,Bluetooth, Mirrorscreen (Apple CarPlay a Android Auto), 
ovládanie pod volantom WLX9 l –

ELEKTROMOBILITA

Lithium-iónová batéria 50 alebo 75 kWh l l

Záruka 8 rokov/160 000 km na zachovanie minimálne 70 % kapacity batérie l l

Palubná trojfázová nabíjačka (OBC) 11 kW l l

Zabudovaná zosilnená palubná trojfázová nabíjačka (OBC) 11 kW LZ04 l l

Nabíjací kábel (výkon 2,3 kW/10 A) na pripojenie do domácej jednofázovej 230 V zásuvky NG39 l l

Zosilnený nabíjací kábel režimu 2, na pripojenie do „Legrand Green’up“ jednofázovej 230 V, 14 A, 
3,2 kW zásuvky NG40 250 € 250 €

Programovateľné kúrenie/klimatizácia prostredníctvom aplikácie MyCitroën, zobrazenie nabíjacích miest, 
ukazovateľ stavu nabitia batérie a predpokladaného dojazdu

l l

Akustická výstraha : pre zvýšenie bezpečnosti chodcov vozidlo v mestách do rýchlosti do 30 km/h vydáva 
pri jazde vpred aj pri cúvaní varovný zvuk, upozorňujúci na jeho prítomnosť

l l

Zásuvka CCS Combo 2, nabíjanie striedavým (AC) alebo jednosmerným (DC) prúdom l l

Nabíjacie káble pre WALLBOX (dostupné ako príslušenstvo) – –

VÝBAVA ZA PRÍPLATOK

l v sérii; – nie je k dispozícii. Ceny sú uvedené s DPH. Pre viac informácií o obsahu servisného kontraktu, ako aj o možnostiach inej kombinácie dĺžky kontraktu a na jaz de ných kilometrov, 
kontaktujte ktoréhokoľvek predajcu CITRO ËN, alebo kliknite na www.citroen.sk.
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.

PRÍKLADY SERVISNÝCH KONTRAKTOV CITROËN

bez DPH s DPH
CITROËN EssentialDrive (predĺžená záruka) : na 60 mesiacov alebo 50 000 km 403 € 484 €
CITROËN IdealDrive (predĺžená záruka a pravidelné prehliadky) : na 36 mesiacov alebo 50 000 km 900 € 1 080 €
CITROËN FreeDrive (servisná zmluva) : na 36 mesiacov alebo 50 000 km 950 € 1 140 €

CITROËN SPACETOURER ELECTRIC_FEEL/SHINE



CITROËN SPACETOURER ELECTRIC

NABÍJANIE
Citroën SPACETOURER electric je vybavený 
zásuvkou CCS Combo 2, ktorá umožňuje nielen 
štandardné dobíjanie striedavým prúdom (AC), 
ale aj dobíjanie jednosmerným prúdom (DC) pri 
maximálnom výkone rýchlonabíjacej stanice až 
100 kW, pri ktorom sa batéria nabije na 80 % 
kapacity za cca 30 minút. Pre optimalizáciu nabíjania 
je vozidlo vybavené účinným a dômyselným 
systémom termomanagementu, ktorý podľa 
potreby automaticky chladí alebo zohrieva batériu. 

1 -  nabíjacia stanica 3-fázová, 16 A, 
11 kW, SMART

2 - zásuvka CCS Combo 2
3 -  prenosná nabíjacia súprava 

do výkonu až 22 kW
4 - kábel jednofázový, 7,4 kW
5 - kábel trojfázový, 22 kW
6 - odkladacia taška Citroën

NABÍJACIE KÁBLE
K dispozícii je celá škála nabíjacích káblov – 
stačí len vybrať ten, ktorý vám bude vyhovovať 
najviac. Vozidlo je štandardne vybavené 
trojfázovú palubnou nabíjačkou s výkonom 
11 kW, ktorá umožňuje naplno využiť 
potenciál trojfázovej rozvodnej siete. Nabíjanie 
je jednoduché – skúste to sami !

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO PRE ELECTRIC

1

43

5 6

2



CITROËN SPACETOURER ELECTRIC

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO PRE ELECTRIC

kód AKCIOVÁ CENA
WALLBOXY – DOMÁCE NABÍJACIE STANICE

WallBox, 5m fixný kábel 1 fáza – 16 A – nabíjací výkon 3,7 kW 98 356 625 80 769 €

WallBox, 6m fixný kábel 3 fázy – 16 A – nabíjací výkon 11 kW 98 424 245 80 926 €

WallBox SMART *, 6m fixný kábel 3 fázy – 16 A – nabíjací výkon 11 kW 98 424 243 80 1 235 €

WallBox SMART *, bez kábla 3 fázy – 32 A – nabíjací výkon 22 kW 98 424 244 80 1 134 €

kód AKCIOVÁ CENA
NABÍJACIE KÁBLE

Kábel režimu 2, 1 fáza, 8 A, nabíjací výkon až 1,8 kW, 6 metrov  
pre pripojenie do domácej zásuvky (230V) Dodaný štandardne ku každému elektrickému vozidlu 98 444 688 80 452 €

Zosilnený kábel režimu 2, 1 fáza, 14 A, nabíjací výkon až 3,6 kW, 6 metrov 
pre pripojenie do domácej 230V zásuvky (plný výkon iba po pripojení do Legrand Green’up zásuvky) 98 444 662 80 555 €

Kábel režimu 3, 1 fáza, nabíjací výkon až 7,4 kW, 32 A, 6 metrov 
pre pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej) 98 446 811 80 256 €

Kábel režimu 3, 3 fázy, nabíjací výkon až 11 kW, 3 x 16 A, 6 metrov 
pre pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej) 98 446 812 80 287 €

Kábel režimu 3, 3 fázy, nabíjací výkon až 22 kW, 3 x 32 A, 7 metrov 
pre pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej) 98 446 814 80 309 €

Prenosná nabíjacia súprava do výkonu až 22 kW 
Súprava s nabíjacou jednotkou IC-CPD, max, 22 kW, konektor typu 2 pre vozidlo a 3 adaptéry pre pripojenie 
k elektrickej sieti (Typ 2 alebo CEE16 3-pólová zásuvka alebo CEE7/7 bežnej 230 V zásuvky)

98 357 837 80 1 211 €

Taška na nabíjacie káble Citroën 98 378 567 80 50 €

Taška na nabíjacie káble univerzálna 98 357 451 80 55 €

Zariadenie vyžaduje odbornú montáž vyškoleným elektrikárom pre tento typ inštalácií.. 
* SMART aplikácia EVBOX Connect je spoplatnená.



Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od výbavy a modelu. * Ide o normovanú spotrebu, reálna sa môže líšiť v závislosti od charakteru jazdy.

CITROËN SPACETOURER ELECTRIC_FEEL/SHINE

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE_ELECTRIC

Motory Elektromotor (100 kW/136k), batérie 50/75 kWh

Počet prevodových stupňov Automatická prevodovka s pevným prevodovým stupňom

Emisná norma Euro 6

Výkon kW (k) pri otáčkach (1/min) 100 (136) / 3 673 – 10 000

Krútiaci moment (Nm) pri otáčkach (1/min) 260 / 300 – 3 673

Brzdy vpredu Ventilované kotúčové

Brzdy vzadu Kotúčové

Pneumatiky  225/55 R17 101V – 7.00J17 ET46, 215/60 R17, ak je Grip Control

EMISIE, SPOTREBY, MAX. RÝCHLOSŤ_ELECTRIC

Motory Elektromotor (100 kW/136k) batérie 50 kWh Elektromotor (100 kW/136k) batérie 75 kWh

Verzia
FEEL / SHINE FEEL / SHINE

M (L2H1) XL (L3H1) M (L2H1) XL (L3H1)
Spotreba podľa WLTP (kWh/100 km) 26,1 – 21,7 26,1 – 21,7 26,1 – 21,7 26,1 – 21,7
Kapacita (kWh) 50 50 75 75
Maximálny dojazd podľa WLTP (km) 230 230 330 330
Dobíjanie striedavým prúdom AC
1/ z bežnej domácej zásuvky (8A), (hodín) 28 28 47 47
2/ zo zosilnenej zásuvky (16A), (hodín) 15 15 23 23
Dobíjanie striedavým prúdom AC zo 7,4 kW 
WALLBOX-u (jednofázová), (hodín) 7:30 7:30 11:20 11:20

Dobíjanie striedavým prúdom AC zo 11 kW 
WALLBOX-u (trojfázová), (hodín) 4:45 4:45 7:30 7:30

Dobíjanie jednosmerným prúdom (DC) 
z rýchlonabíjacej stanice na 80 % kapacity, (hodín) 0:32 0:32 0:45 0:45

Zrýchlenie 0–100 km/h (s) iba vodič 12,1 – 13,3 12,1 – 13,3 12,1 – 13,3 12,1 – 13,3
Max. rýchlosť (km/h) 130 130 130 130

HMOTNOSTI (v kg)_ELECTRIC

Motory Elektromotor (100 kW/136k) 
batéria 50 kWh

Elektromotor (100 kW/136k) 
batéria 50 kWh

Elektromotor (100 kW/136k) 
batéria 75 kWh

Elektromotor (100 kW/136k) 
batéria 75 kWh

Verzie
FEEL SHINE FEEL SHINE

M 
(L2H1)

XL 
(L3H1)

M 
(L2H1)

XL 
(L3H1)

M 
(L2H1)

XL 
(L3H1)

M 
(L2H1)

XL 
(L3H1)

Prevádzková hmotnosť 1 969 1 989 2 140 2 167 1 969 1 989 2 140 2 167
Užitočná hmotnosť (bez vodiča) 981 976 960 933 981 976 960 933
Celková hmotnosť 2 950 2 965 3 100 3 100 2 950 2 965 3 100 3 100
Brzdený príves 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 100 1 000
Nebrzdený príves 750
Celková hmotnosť jazdenej súpravy 3 950 3 965 4 100 4 100 3 950 3 965 4 100 4 100
Zaťaženie strechy 150



(1) XS; (2) M; (3) XL; (4) 1940 mm so zvýšenou svetlou výškou. Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od výbavy a modelu.
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CITROËN SPACETOURER ELECTRIC_FEEL/SHINE

VONKAJŠIE ROZMERY (v mm) _ELECTRIC

Motory Elektromotor (100 kW/136k) 
batéria 50 kWh

Elektromotor (100 kW/136k) 
batéria 50 kWh

Elektromotor (100 kW/136k) 
batéria 75 kWh

Elektromotor (100 kW/136k) 
batéria 75 kWh

Verzie
FEEL SHINE FEEL SHINE

M (L2H1) XL (L3H1) M (L2H1) XL (L3H1) M (L2H1) XL (L3H1) M (L2H1) XL (L3H1)
Celková dĺžka 4 959 5 309 4 959 5 309 4 959 5 309 4 956 5 308
Šírka s vyklopenými/zaklopenými  
spätnými zrkadlami 1 920 / 2 204 / 2 010

Celková výška štandardné pruženie 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899 1 899
Celková výška – so zvýšenou  
užitočnou hmotnosťou 1 940

Výška hrany nákladového priestoru 584–653 584–664 584–653 584–664 584–653 584–664 584–653 584–664
Rázvor 3 275 3 275 3 275 3 275 3 275 3 275 3 275 3 275
Predný previs / zadný previs 881/803 881/1153 881/803 881/1153 881/803 881/1153 881/803 881/1153
Stopový polomer otáčania 12 400 12 400 12 400 12 400 12 400 12 400 12 400 12 400
Svetlá výška 150

Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od výbavy a modelu. * Ide o normovanú spotrebu, reálna sa môže líšiť v závislosti od charakteru jazdy.

ROZMERY DVERÍ (v mm) _ELECTRIC

Motory Elektromotor (100 kW/136k) 
batéria 50 kWh

Elektromotor (100 kW/136k) 
batéria 50 kWh

Elektromotor (100 kW/136k) 
batéria 75 kWh

Elektromotor (100 kW/136k) 
batéria 75 kWh

Verzie
FEEL SHINE FEEL SHINE

M (L2H1) XL (L3H1) M (L2H1) XL (L3H1) M (L2H1) XL (L3H1) M (L2H1) XL (L3H1)
Šírka bočných posuvných dverí 933 933 933 933 933 933 933 933
Výška bočných posuvných dverí 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181
Šírka zadných výklopných dverí 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212 1 212
Výška zadných výklopných dverí 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181 1 181



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.CITROËN.sk. Podrobné informácie Vám poskytne autorizovaný predajca 
Citroën.

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 špekulatívne konania, najmä účelovej registrácie alebo 
zmeny registrácie vozidla. Viac informácií poskytne autorizovaný predajca na vyžiadanie. Ďalšie informácie o vozidle nájdete na stránke www.CITROËN.sk, alebo sa obráťte na najbližšieho predajcu CITROËN. 
C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť ceny a výbavu vozidiel bez predchá dzajúceho upozornenia. Ceny sú uvedené s DPH. Obrázok vozidla je ilustračný.

S využitím financovania od CITROËN FINANCIAL SERVICES platíte pri akontácii 18 080,00 € len 565,00 € mesačne. Celková výška spotrebiteľského úveru je 27 120,00 €, úroková sadzba je 0 % p. a.  
Na získanie úveru za ponúkaných podmienok je potrebné uzavretie havarijného poistenia a poistenia finančnej straty. K úveru je možné zvoliť si výhodný balík havarijného, zákonného a poistenia finančnej 
straty vo výške spolu 176,35 €. Doba splácania je 48 mesiacov, počet splátok je 48, Spracovateľský poplatok je 2 757,20 €, poplatok za prevod vlastníctva 1 €. RPMN je vo výške 20,80 % p. a. Celková 
čiastka bez akontácie, ktorú musí klient zaplatiť je 38 343,00 €. Bližšie informácie u predajcu. Príklad financovania s CITROËN FINANCIAL SERVICES je orientačný a jeho parametre sa môžu líšiť. CITROËN 
FINANCIAL SERVICES je financovanie poskytovane spoločnosťou ESSOX FINANCE, s. r. o. Nejedná sa o záväznú ponuku na uzavretie zmluvy. Doba splatnosti úveru je dátum poslednej mesačnej  
splátky. Platí pre verziu L2 Navette BUSINESS Elec 100kW v cene 45 200 €.

CITROËN SPACETOURER ELECTRIC_FEEL/SHINE

VNÚTORNÉ ROZMERY _ELECTRIC

Motory Elektromotor (100 kW/136k) 
batéria 50 kWh

Elektromotor (100 kW/136k) 
batéria 50 kWh

Elektromotor (100 kW/136k) 
batéria 75 kWh

Elektromotor (100 kW/136k) 
batéria 75 kWh

Verzie
FEEL SHINE FEEL SHINE

M (L2H1) XL (L3H1) M (L2H1) XL (L3H1) M (L2H1) XL (L3H1) M (L2H1) XL (L3H1)

Objem po kryt batožinového priestoru (l) 
8-miestna verzia 640 1 060 640 1 060 640 1 060 640 1 060

Objem batožinového priestoru po strechu (l) 
8-miestna verzia 900 1 500 900 1 500 900 1 500 900 1 500

Objem so sklopenám 3. radom sedadiel 
po kryt batožinového priestoru (l) 1 100 1 500 1 100 1 500 1 100 1 500 1 100 1 500

Objem so sklopeným 2. a 3. radom sedadiel 
po kryt batožinového priestoru (l) 2 000 2 500 2 000 2 500 2 000 2 500 2 000 2 500

Objem s vybratým 3. radom sedadiel po 
strechu (l) 2 550 3 100 2 550 3 100 2 550 3 100 2 550 3 100

Užitočná dĺžka za 1. radom sedadiel (mm) 2 413 2 763 2 413 2 763 2 413 2 763 2 413 2 763

Užitočná dĺžka za 2. radom sedadiel (mm) 1 497 1 847 1 497 1 847 1 497 1 847 1 497 1 847

Užitočná dĺžka za 3. radom sedadiel (mm) 627 977 627 977 627 977 627 977

Užitočná šírka medzi stenami (mm) 1 618

Užitočná šírka medzi podbehmi (mm) 1 228

Výška nákladového priestoru (mm) 1 334
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