CITROËN ë-BERLINGO
CENNÍK/VYBAVENIE/TECHNICKÉ PARAMETRE
1. január 2022

ELEKTROMOBILITA PRE VŠETKÝCH

ë-BERLINGO

MESAČNÁ

SPLÁTKA

234¤

500¤

ZIMNÉ
PNEUMATIKY (1)

NABÍJACIA KARTA S KREDITOM 500 € S DPH ZDARMA (2)
BERLINGO M
Verzia

Motorizácia

Cenníková cena

BONUS

PRIVILEGE
BONUS (3)

AKCIOVÁ
CENA (4)

LIVE PACK

Electric 136 k (100 kW)

30 990 €

500 €

500 €

29 990 €

FEEL

Electric 136 k (100 kW)

32 990 €

500 €

500 €

31 990 €

FEEL PACK

Electric 136 k (100 kW)

33 990 €

500 €

500 €

32 990 €

SHINE

Electric 136 k (100 kW)

34 490 €

500 €

500 €

33 490 €

Verzia

Motorizácia

Cenníková cena

BONUS

PRIVILEGE
BONUS (3)

AKCIOVÁ
CENA (4)

FEEL PACK

Electric 136 k (100 kW)

34 990 €

500 €

500 €

33 990 €

BERLINGO XL

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

FARBY A ČALÚNENIE

VÝBAVA ZA PRÍPLATOK

ELEKTROPRÍSLUŠENSTVO

PARAMETRE

(1) Sada 4 ks zimných pneumatík 205/60 R16 len za 200 € s DPH, platné na všetky definície v prípade kúpy cez podmienky CITROËN FOR ALL. (2) Pri kúpe elektrického vozidla dostanete
nabíjaciu kartu ZSE Drive s kreditom 500€ s DPH. (3) CITROËN PRIVILEGE BONUS je platný len v prípade financovania vozidla cez CITROËN FINANCIAL SERVICES. (4) Akciová cena zahŕňa
BONUS a PRIVILEGE BONUS.

CITROËN ë-BERLINGO
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
LIVE PACK
> 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
> Asistent rozjazdu do kopca (Hill Start Assist)
> Nepriama detekcia podhustenia pneumatík
> Airbag vodiča, airbag spolujazdca
s možnosťou deaktivácie, bočné airbagy
a hlavové airbagy
> Systém na informovanie vodiča na združenom
prístroji o max.povolenej rýchlosti
> 3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých
sedadlách, vpredu s pyrotechnickým predpínačom
a obmedzovačom ťahu
> Akustická a vizuálna signalizácia nezapnutého
bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca
> Bezpečnostné úchyty ISOFIX (3x) na
upevnenie detskej sedačky
> Výškovo nastaviteľné opierky hlavy na všetkých
sedadlách
> Automatické uzamknutie dverí a batožinového
priestoru pri rozjazde (automatická deaktivácia
v prípade dopravnej nehody)
> Indikátor zmeny prevodového stupňa

FEEL

> Zadná sklopiteľná lavica 2/3 – 1/3
> Odkladacie priestory v palubnej doske a predných
dverách
> Odkladacia polica pod strechou
(nie ak MODUTOP)
> Kryt batožinového priestoru (vyberateľný)
> Tónované sklá
> Dojazdová lepiaca sada
> 16” oceľové disky kolies TWIRL
> Zadné výklopné dvere + vyhrievanie okna + stierač
> Pravé bočné posuvné dvere
> Nárazníky, bočné ochranné plastové lišty, kryty
spätných zrkadiel a kľučky dverí v čiernej farbe
> Látkové čalúnenie CURIBITA
> Ovládač voľby jazdného režimu (Eco/Normal/
Sport)
> Programovateľné kúrenie/klimatizácia
prostredníctvom aplikácie MyCitroën
> Zosilnená palubná trojfázová nabíjačka s výkonom
11 kW
> Nabíjací kábel (výkon 1,8 kW; 8 A) na pripojenie
do domácej jednofázovej 230 V zásuvky
> Lithium-ion batéria s kapacitou 50 kWh
> Záruka 8 rokov/160 000 km na zachovanie
minimálne 70% kapacity batérie

k sedáku s vyberateľnou opierkou ruky
>V
 ýklopné stolíky na zadnej strane pred. sedadiel
> P ACK VIDITEĽNOSŤ (automatické stierače
Magic Wash, automatické svetlomety)
>1
 6" oceľové disky kolies TWIRL s čiernym stredom
>D
 vojúrovňový svetelný podpis Citroën vrátane
oddelených denných LED svetlometov
> Kryty spätných zrkadiel, čierne
> Pravé a ľavé bočné posuvné dvere
>K
 ľučky dverí vo farbe karosérie

> Airbump®
> Predné hmlové svetlomety
> Pack COLOR : modré orámovanie okolo hmloviek
a na bočnej ochrannej lište (Airbump)
> Látkové čalúnenie MICA GREEN

(NAVYŠE K VÝBAVE LIVE PACK)

> Zadný parkovací asistent
> PACK BEZPEČNOSŤ PLUS:
– Driver Attention Alert
– Rozšírené čítanie dopravných značiek
s rýchlostným obmedzením
– Automatické diaľkové svetlomety
>V
 ýškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo
vodiča s opierkou ruky, manuál. bedrovým
nastavovaním
> Sedadlo spolujazdca s operadlom sklopným

FEEL PACK

(NAVYŠE K VÝBAVE FEEL)

> Elektrická detská poistka
> Volant v koži
> Zatmavené sklá zadných okien + samostatné
otváranie okna dverí batožinového priestoru
> 10" digitálny združený prístroj

SHINE

> E lektrická parkovacia brzda
> T empomat s obmedzovačom rýchlosti
>D
 iaľkové ovládanie centrálneho zamykania
> S vetlomety s funkciou postupného zhasínania,
osvetlenie batožinového priestoru
> E lektrické ovládanie okna vodiča a spolujazdca
> E lektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné
zrkadlá
> P ack BEZPEČNOSŤ :
–C
 offe Break Alert – upozornenie na možnú
únavu vodiča po 2 hodinách neprerušenej jazdy
–A
 ctive Safety Brake (automatické núdzové
brzdenie) + systém varovania pred zrážkou
–A
 ktívny systém upozornenia na nechcené
prekročenie jazdného pruhu
– S ystém čítania dopravných značiek s rýchlostným
obmedzením
> R ádio RCE DAB s 5" dotykovou obrazovkou
>C
 onnecting Box (USB Box + Bluetooth)
> P alubný počítač
>Z
 ásuvka 12V na palubnej doske
>M
 anuálna klimatizácia
>V
 ýškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
> P redné stierače MAGIC WASH
>M
 adlá vpredu a vzadu nad dverami vnútri
>V
 ýškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča

>C
 ITROËN Connect Rádio DAB (6x repro),
Dotykový 8" displej + konektor USB + Hands free
Bluetooth® + Mirror Screen
> Elektr. ovládané sekvenčné zadné okná bočných
dverí a ochranou proti privretiu

> Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné
> 3 samostatné sklopné sedadlá v 2. rade
> Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
> Pozdĺžne strešné nosiče

(NAVYŠE K VÝBAVE FEEL PACK)

> Automatická dvojzónová klimatizácia s nezávislou
reguláciou pre pravú a ľavú stranu

> Zadná parkovacia kamera Top Rear Vision
> Zliatinové disky kolies 16" STARLIT

> Citroën Connect Box – lokalizovaná asistencia

NA ÚVODNÚ STRANU

CITROËN ë-BERLINGO
FARBY KAROSÉRIE

BIELA BANQUISE (N)

SIVÁ ARTENSE (M)

BÉŽOVÁ SABLE (M)
(Nie je možné objednať pre LIVE PACK)

ČIERNA PERLA NERA (M)

SIVÁ PLATINUM (M)

MODRÁ NUIT (M)
(Nie je možné objednať pre LIVE PACK)

HNEDÁ CUPRITE (M)
(Nie je možné objednať pre LIVE PACK)

M – metalická farba; N – nemetalická farba

OKRASNÉ KRYTY KOLIES A DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY

OZDOBNÝ KRYT
16" TWIRL

OZDOBNÝ KRYT
16" TWIRL (s čiernym stredom)

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
16" STARLIT

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY
17" SPIN

ŠTÝLY INTERIÉRU
ŠTANDARDNÉ ČALÚNENIE
(FEEL, FEEL PACK, SHINE)

LÁTKA MICA GREEN

PRÍPLATKOVÉ
ČALÚNENIE

LÁTKA METROPOLITAN GREY (0FFT)

PACK XTR S POŤAHOM WILD GREEN (0GFR)

ŠTANDARDNÉ ČALÚNENIE
(LIVE PACK)

LÁTKA CURITIBA

NA ÚVODNÚ STRANU

CITROËN ë-BERLINGO
BEZPEČNOSŤ / PODPORA RIADENIA
Grip Control s funkciou Hill assist descent
Zadný parkovací asistent
Predný a zadný parkovací asistent – viaže predné hmlové svetlomety pre LIVE PACK
Zadná parkovacia kamera Top Rear Vision – viaže do série WL02 pre FEEL
Predný, zadný a bočný parkovací asistent (Flank Guard), systém na sledovanie mŕtveho uhlu
Predný, zadný a bočný parkovací asistent, systém na sledovanie mŕtveho uhlu, cúvacia kamera,
Citypark – systém automatického parkovania

kód
opcie

LIVE PACK

FEEL

FEEL PACK

SHINE

UF02
UB01
UB03
QK02
AO01

350 €
250 €
650 €
–
–

350 €

350 €

350 €

l

l

l

400 €
800 €
–

–
250 €
400 €

l

400 €

N402

–

–

1100 €

850 €

RE07
PR01

–
300 €

350 €

350 €

l

l

l

l

NB08

400 €

l

l

l

NM01
YD01
LW02
LE05
CU26

–
–
200 €
–
–

–
350 €
200 €
300 €
–

150 €
350 €
200 €

150 €
350 €
200 €

l

l

–

550 €

OU01

–

–

800 €

800 €

VH04
XN01
PC19
PB04
AQ11

–
–
350 €
200 €
350 €

100 €
–

l

l

100 €

100 €

l

l

l

–
350 €

–
350 €

–
350 €

WLO2

550 €

550 €

l

l

WL2K

1000 €

1000 €

550 €

550 €

ES11

–

100 €

100 €

100 €

IT02
NA01
AN01

250 €
–
–

l

l

l

250 €
–

250 €
700 €

250 €
700 €

OFFT

–

150 €

150 €

150 €

OGFR

–

–

1150 €

850 €

0MM0
LV00
DZSC
DZSF

550 €
200 €
–
–

550 €
200 €
–
–

550 €
200 €
350 €
650 €

550 €
200 €

NG40

300 €

300 €

300 €

300 €

–

KOMFORT / FUNKČNOSŤ
Automatická klimatizácia s nezávislou reguláciou pravej a ľavej strany
Predné hmlové svetlomety
Pack VIDITEĽNOSŤ : automatické rozsvietenie svetlometov, automatický dažďový senzor pre predný
stierač, pre LIVE PACK viaže do série : Predné hmlové svetlomety
Ochranná výsuvná sieťka batožiny (vertikálna)
Hands Free prístup a štartovanie vozidla
Vyhrievané predné sklo
Elektricky ovládané sekvenčné zadné okná bočných dverí + vonkajšie spätné zrkadlá elektr. sklápateľné
Vysoká stredová konzola s úložným priestorom, výduchyi klimatizácie a prípojka USB v druhom rade
Multifunkčná strecha MODUTOP – strešné presklenie s clonou, stredová stropná schránka, zadná
schránka s dvojitým prístupom, svetlo v batožinovom priestore (nie s AN01a nie pre verzie XL)
Volant v koži
Pack RODINA (bočné slnečné clony, spätné zrkadlo na kontrolu detí
Ľavé bočné posuvné dvere
Zadné dvojkrídlové dvere delené 1/3 – 2/3, vyhrievané zadné sklo, stierač na ľavej strane
Predpríprava na ťažné zariadenie (nemožné s AN01)

MULTIMÉDIÁ / NAVIGÁCIA / KOMUNIKÁCIA
CITROËN Connect Rádio AM/FM/DAB (6x repro) – dotyk. 8" displej + Mirror Screen USB + Bluetooth
CITROËN NAV 3D DAB na dotykovom displeji 8": Navigačný systém 3D s integrovanou mapou
Európy, rádio AM/FM/DAB, 6x repro
Zásuvka 220V

SEDADLÁ
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča s opierkou, manuálnym bedrovým nastavovaním
Vyhrievané predné sedadlá
2 samostatné vyberateľné sedadla v 3. rade (pre XL aj posuvné)

ELEGANCIA / INTERIÉR / EXTERIÉR
Látkový poťah a interiér METROPOLITAN GREY
Pack XTR (Pack COLOR ORANGE) : Špecifická farebná kombinácia interiéru “Wild Green" s oranžo
vými prvkami + logo XTR + Oranžové prvky okolo hmloviek a na Airbumpe + Kryty spätných zrkadiel
ierne Noir Onyx + zliatinové disky 17" SPIN – nemožné s farbou karosérie hnedá CUPRITE a modrá NUIT
Metalická farba karosérie
Rezervné koleso
Zliatinové disky kolies 16" STARLIT
Zliatinové disky kolies 17" SPIN

l

350 €

NABÍJANIE
Zosilnený Green Up nabíjací kábel (výkon 3,2 kW; 14 A) na pripojenie do domácej jednofázovej
230 V zásuvky

l štandardná

výbava / – nedá sa objednať / Fukcia Mirror Screen (Android Auto/Apple Car Play) vyžaduje použitie kompatibilného telefónu a aplikácií. Aplikácia Android auto nie je dostupná v slovenskej
verzii Google Play obchodu, môže byť ale dostupná v telefónoch so systémom Android 10 a vyššie.

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.

NA ÚVODNÚ STRANU

CITROËN ë-BERLINGO
ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO CITROËN

NABÍJANIE
Citroën ë-BERLINGO 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
1

2

3

4
NABÍJACIE KÁBLE
K dispozícii je celá škála nabíjacích káblov –
stačí len vybrať ten, ktorý vám bude vyhovovať
najviac. Vozidlo je štandardne vybavené
zabudovanou trojfázovú palubnou nabíjačkou
s výkonom 11 kW, ktorá umožňuje naplno
využiť potenciál trojfázovej rozvodnej siete.
Nabíjanie je jednoduché – skúste to sami !

5

6

POKRAČOVANIE >

NOVÝ CITROËN ë-BERLINGO
ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO CITROËN
WALLBOXY – DOMÁCE NABÍJACIE STANICE

kód

AKCIOVÁ CENA

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

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

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 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH vo výške 20 %.

NA ÚVODNÚ STRANU

NOVÝ CITROËN ë-BERLINGO
TECHNICKÉ PARAMETRE
MOTORY
Typ

ELECTRIC 136 k
Elektromotor. Synchrónny motor s permanentným magnetom

Max. výkon v kW EHK (k DIN) pri ot/min

100 (136) / 3 674 – 12 000

Max. krútiaci moment v Nm EHK pri ot/min

260

Prenos výkonu

Pohon predných kolies

PREVODOVKA
Typ

Automatická s pevným prevodovým stupňom

PNEUMATIKY
Pneumatiky v závislosti od výbavy

205/60 R16, 205/55 R17

BATÉRIA A NABÍJANIE
Typ batérie

Lithium-Ion

Kapacita batérie (kWh)

50

Maximálny dojazd (WLTP)

258 – 285 km

Čas nabíjania striedavým prúdom (AC) z domácej zásuvky 230 V (8A) výkonom 1,8 kW

približne 24 hodín

Čas nabíjania striedavým prúdom (AC) zo zosilnenej zásuvky Legrand Green’up 230 V (14 A) výkonom 3,2 kW

približne 15 hodín

Čas nabíjania striedavým prúdom (AC) zo 7,4 kW 32A WALLBOXu (jednofázovo)

približne 7 hodín 30 min

Čas nabíjania striedavým prúdom (AC) z 11 kW 32A WALLBOXu (trojfázovo)

približne 5 hodín

Čas nabíjania jednosmerným prúdom (DC), CCS Combo 2, zo 100 kW rýchlonabíjacej stanice

približne 30 min

Palubná nabíjačka (kW)

11

OBJEM (v dm3)
Verzia

M

Počet miest
Objem batožinového priestoru po kryt

XL
5/7

775

1 050

Za sedadlami v 2. rade (po strop)

1 355

1 900

Za sedadlami v 1. rade (po strop)

3 000

3 500

HMOTNOSŤ (v kg)
Prevádzková hmotnosť (s vodičom)
Užitočná hmotnosť
Maximálna povolená hmotnosť
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu
Celková hmotnosť

1 739 – 1 876
551 – 564
2 290 – 2 440
750
750
3 040 – 3 190

VÝKON
Maximálna rýchlosť (km/h)

135

1000 m s pevným štartom v sekundách (len vodič)

n/a

0 –100 km/h (s) (len vodič)

11,7

SPOTREBA A EMISIE WLTP
Spotreba kombinovaný cyklus (l/100 km)

0

Emisie CO2 kombinovaný cyklus (g/km)

0

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. Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od reálnej výbavy vozidla, viac informácií u predajcu. Hmotnosť môže byť vyššia v závislosti na úrovni
výbavy a voliteľnej príplatkovej výbava. n/a – hodnoty neboli potvrdené výrobcom v čase vydania cenníka, budú doplnené neskôr.

POKRAČOVANIE >

NOVÝ CITROËN ë-BERLINGO
ROZMERY

M
XL

Akcia platí od 1. 1. do 30. 4. 2022.
CITROËN FINANCIAL SERVICES je financovanie poskytovane 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 vozidlá objednané počas platnosti akcie a ide o program záruky ESSENTIAL DRIVE 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. Ceny sú uvedené
vrátane DPH. Obrázok vozidla je ilustračný.
S využitím financovania od CITROËN FINANCIAL SERVICES platíte pri akontácii 17 994 € len 234,01 € mesačne. Celková výška spotrebiteľského úveru je 11 996 €, úroková sadzba je:
6,37 % 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 123,94 €. Doba splácania je 60 mesiacov, počet splátok je 60, spracovateľský poplatok je 0 €, poplatok za prevod vlastníctva je 1 €. RPMN je vo
výške 26,91 % p. a. Celková čiastka bez akontácie, ktorú musí klient zaplatiť je: 21 478 €. Bližšie informácie u predajcu. Príklad financovania s CITROEN FINANCIAL SERVICES je orientačný
a jeho parametre sa môžu líšiť. CITROEN 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 LIVE PACK Electric 136k (100 KW) v akciovej cene 29 990 €.
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