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Úroveň 
výbavy Motor kW / k CEE Cena Bonus

Protiúčet Akční cena(1)

ATTRACTION

1.6 VTi 120 88 / 120 454 900 55 000 399 900
1.6 HDi 90 68 / 92 494 900 55 000 439 900
1.6 e-HDi 90 ETG6 68 / 92 519 900 55 000 464 900
1.6 e-HDi 115 85 / 115 519 900 55 000 464 900

TENDANCE

1.6 VTi 120 88 / 120 479 900 55 000 424 900
1.6 HDi 90 68 / 92 519 900 55 000 464 900
1.6 e-HDi 90 ETG6 68 / 92 544 900 55 000 489 900
1.6 e-HDi 115 85 / 115 544 900 55 000 489 900
1.6 e-HDi 115 ETG6  85 / 115 564 900 55 000 509 900

INTENSIVE

1.6 VTi 120 88 / 120 534 900 75 000 459 900
1.6 THP 155 115 / 156 569 900 75 000 494 900
1.6 e-HDi 115 85 / 115 599 900 75 000 524 900
1.6 e-HDi 115 ETG6  85 / 115 619 900 75 000 544 900

EXCLUSIVE
1.6 THP 155 115 / 156 644 900 75 000 569 900
1.6 e-HDi 115  85 / 115 674 900 75 000 599 900
1.6 e-HDi 115 ETG6  85 / 115 694 900 75 000 619 900

(1)  Ofi ciální akční ceník s platností od 1. 8. 2013. Uvedené akční ceny platí pro skladové vozy objednané do 31. 8. 2013 a předané do 7. 9. 2013 nebo do vyprodání zásob. Na ceny vozů objednávaných do výroby se 
informujte u svého autorizovaného prodejce CITROËN. Nabídka platí pouze u participujících prodejců CITROËN.

AKTUÁLNÍ AKCE
•  Bonus až 75 000 Kč na protiúčet za Váš starý vůz!
•  Dodatečná sleva při fi nancování Citroën Financial Services 

40 000 Kč na všechny verze z Akční ceny (1)

•  Rozšířená záruka 5 let/90 000 km v hodnotě 19 070 Kč 
zdarma (platí v případě využití fi nancování Citroën Financial Services)

TECHNOSPACE 
PROSTOR PLNÝ TECHNOLOGIÍ

B O N U S
P R O T I Ú Č E T



STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA ATTRACTION TENDANCE INTENSIVE EXCLUSIVE
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
Aktivní bezpečnostní pásy vpředu s reverzibilním předpínačem – – Pack Drive Assist
3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu s omezovačem tahu pro krajní sedadla
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů vpředu, vzadu signalizace 
rozepnutí bezpečnostního pásu
5x výškově nastavitelné opěrky hlavy –

5x výškově nastavitelné a výklopné komfortní opěrky hlavy Relax – –
Pack Lounge /
Pack Leather /
Pack Nappa

3x bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na sedadlech druhé řady
Automatické zamykání dveří a zavazadlového prostoru za jízdy (automatická deaktivace v případě 
dopravní nehody)
Alarm s vnitřním prostorovým a obvodovým čidlem a senzorem zachycujícím nadzvednutí vozidla AB08 – – 6 000 6 000
AKTIVNÍ BEZPEČNOST
ESP + ASR + ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
Intelligent Traction Control - ITC
Pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
Automatická elektrická parkovací brzda
Nepřímá kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
Systém sledování mrtvého úhlu – – Pack Park Assist /

P. Park Assist 360
Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (AFIL) – – Pack Drive Assist Pack Drive Assist
ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE
Elektrický posilovač řízení
Ukazatel řazení rychlostních stupňů
(pro motory s manuální 5-st. nebo 6-st. převodovkou)
Palubní počítač
Ukazatel vnější teploty
Zadní parkovací asistent – Pack City /

Pack City Camera
Zpětná parkovací kamera – Pack City Camera
Přední parkovací asistent se systémem změření volného místa pro parkování – – Pack Park Assist /

P. Park Assist 360
Park Assist (automatické podélné parkování a parkování do řady stojících vozidel) – – Pack Park Assist /

P. Park Assist 360
Vision 360 (4 kamery umožňující panoramatický záběr okolí vozu) – – P. Park Assist 360 P. Park Assist 360
Programovatelný tempomat + omezovač rychlosti
Aktivní tempomat + omezovač rychlosti – – Pack Drive Assist
Převodovka manuální 5-st.
(pro motory 1.6 VTi 120 a 1.6 HDi 90) –
Převodovka manuální 6-st.
(pro motory 1.6 THP 155 a 1.6 e-HDi 115 Airdream)
Převodovka pilotovaná 6-st.
(pro motory s označením ETG6)
Filtr pevných částic
(jen pro dieselové motory)
Technologie Stop & Start
(není k dispozici s motory 1.6 VTi 120, 1.6 THP 155 a 1.6 HDi 90)
KOMFORT
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Hands free startování vozu – –
Hands free přístup a startování vozu YD04 – 10 000 *
Elektricky ovládaná okna předních a zadních dveří se sekvenčním ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s integrovanými ukazateli změny směru jízdy
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka – Pack City /

Pack City Camera
Samočinné sklápění zrcátek při couvání – – Pack Leather /

Pack Nappa
Pack Leather /
Pack Nappa

Výškově a podélně nastavitelný volant
Kožený volant
Uzávěr palivové nádrže s integrovanou záklopkou
Panoramatické akustické čelní sklo
Tónovaná skla
Akustická skla bočních oken – –

Zatmavené sklo zadního okna – –
Hifi  System /

Pack Style 3D /
El. otevíratelný 
zavazadelník

Zatmavená skla zadních bočních oken – – Hifi  System /
Pack Style 3D

Vrstvená skla bočních oken – – Hifi  System
TOPENÍ A VĚTRÁNÍ

Manuální dvouzónová klimatizace, pylový a prachový fi ltr RE08 – – –

Automatická dvouzónová klimatizace s výdechy pro druhou řadu sedadel, fi ltr s aktivním uhlím –
Termorefl exivní čelní sklo –
Aromatický osvěžovač vzduchu – – –
SVĚTLA A VIDITELNOST
Přídavné stylové LED diodové světlomety
Přední mlhové světlomety –
Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček
(není k dispozici v kombinaci s Bi-xenonovými samonatáčecími světlomety) – –
Zadní sdružená LED diodová světla s 3D efektem – – Pack Style 3D
Bi-xenonové samonatáčecí světlomety s automatickou výškovou regulací LA04 – – 21 000 21 000
Výsuvné ostřikovače světlometů – – P. Park Assist 360 P. Park Assist 360
Detekce spálené žárovky – –
Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti –
Automatické stěrače s dešťovým senzorem –
Automatické dálkové světlomety – – Pack Drive Assist Pack Drive Assist



SVĚTLA A VIDITELNOST
Paket Světlo: stropní LED lampičky pro první a druhou řadu sedadel, osvětlení odkládacích přihrádek 
v předních dveřích, prostoru pro nohy vpředu, osvětlení ovladačů umístěných v předních a zadních 
dveřích, nepřímé bíle podbarvené osvětlení v kabině

– –

Lampičky integrované v sedadlech řidiče a spolujezdce osvětlující prostor výklopných odkládacích 
stolků – –

Pack Lounge /
Pack Leather /
Pack Nappa

Stěrač zadního okna
Nastavitelné zpoždění zhasínání světlometů (funkce "Guide Me Home"), osvětlení interiéru s funkcí 
postupného zhasínání, osvětlení zavazadlového prostoru
Boční osvětlení karoserie integrované do vnějších zpětných zrcátek – Pack City /

Pack City Camera
Protisluneční posuvné clony na straně řidiče a spolujezdce s integrovanými kosmetickými zrcátky
Protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel – Pack Kids
Vnitřní zpětné zrcátko pro sledování zadních sedadel – Pack Kids
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou – – Pack Drive Assist
Panoramatické střešní okno s elektricky ovládanou protisluneční roletou OK01 – 14 000 * 14 000 14 000
AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE
Dotykový displej 7" s ovládáním hlavních funkcí vozidla
Panoramatická obrazovka 12" HD s možností personalizace – –
Audiosystém MP3 
(rádio mono-tuner, AM/FM, RDS, 6x repro, dálkové ovládání na volantu, prostorové rozložení zvuku) – – –

Audiosystém MP3 
(rádio bi-tuner, AM/FM, RDS, 6x repro, dálkové ovládání na volantu, prostorové rozložení zvuku) –

Bluetooth (hands free, ovládání na volantu, integrovaný mikrofon)
Přehrávač CD / MP3 v odkládací přihrádce spolujezdce JQ01 – 2 500 2 500 2 500
Navigační systém v dotykovém displeji 7" (satelitní navigační systém GPS s barevným dotykovým 
displejem 7" s kartografi ckým zobrazením, integrovaná mapa Evropy, funkce Jukebox) JY02 – 20 000

Hifi  System by JBL (8x repro, digitální zesilovač, subwoofer) UN01 – – Hifi  System Hifi  System
CITROËN eTouch (mikrofon, reproduktor, karta SIM) YR01 – – –
KONEKTIVITA V PLUG IN DESK
Zásuvka 12V
Zásuvka typu Jack
Konektor USB – –
2 konektory USB – Navigace
Zásuvka 230V ES10 – – 2 000
SEDADLA
3 samostatná a stejně široká sedadla ve druhé řadě sklopná do podlahy
Posuvná sedadla ve druhé řadě – Pack Kids
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Sedadlo spolujezdce s opěradlem sklopným k sedáku
(není k dispozici s Pack Leather nebo Pack Nappa) –

Výškově nastavitelné loketní opěrky vpředu –
Specifi cké madlo dveří ve druhé řadě sedadel – Pack Kids
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče (podélné nastavení, nastavení sklonu sedáku a opěradla, výška 
sedáku a nastavení bederní opěrky) s pamětí polohy sedadla a nastavení vnějších zpětných zrcátek – – Pack Leather /

Pack Nappa
Pack Leather /
Pack Nappa

Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce Relax 
(nastavení sklonu sedáku a opěradla, výška sedáku a nastavení bederní opěrky) – – Pack Nappa Pack Nappa

Elektricky nastavitelná komfortní opěrka nohou u sedadla spolujezdce – –
Pack Lounge /
Pack Leather /
Pack Nappa

Elektricky nastavitelné bederní opěrky předních sedadel s masážní funkcí v bederní oblasti – –
Pack Lounge /
Pack Leather /
Pack Nappa

Vyhřívaná přední sedadla (3 stupně intenzity vyhřívání)
(na úrovni výbavy Tendance a Intensive není k dispozici v kombinaci se světlým látkovým čalouněním 
Z3FC)

NA01 – 9 000
9 000 /

Pack Leather /
Pack Nappa

9 000 /
Pack Leather /
Pack Nappa

ČALOUNĚNÍ
Látkové čalounění Z_F_ –
Kombinované čalounění látka & kůže Z0F_ – – Pack Lounge
Kožené čalounění Z4F_ – – Pack Leather Pack Leather
Exkluzivní kožené čalounění Nappa Z9FD – – Pack Nappa Pack Nappa
Vkládané textilní koberečky – – –
VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY
Klimatizovaná a osvětlená přihrádka spolujezdce
Plug In Desk: uzavíratelná osvětlená odkládací přihrádka ve spodní části palubní desky s integrovanou konektivitou
Úložné prostory v panelech předních dveří vhodné k uložení dokumentů formátu A4 nebo láhve 
o objemu 1,5 litru
Pevná středová konzola mezi předními sedadly
(neplatí pro motory s označením ETG6)
Odnímatelná středová konzola mezi předními sedadly
(jen pro motory s označením ETG6) –
Odkládací zásuvka pod sedadlem řidiče
(není k dispozici v kombinaci s Pack Leather a Pack Nappa) –
Odkládací zásuvka pod sedadlem spolujezdce
(není k dispozici v kombinaci s Pack Lounge, Pack Leather a Pack Nappa) – –

Kryté úložné prostory v podlaze před sedadly ve druhé řadě –
Dvojité dno zavazadlového prostoru s úložným prostorem, pevné sklopné krycí desky na zadní straně 
sedadel druhé řady – – –

Pevný kryt zavazadlového prostoru
Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru
Zásuvka 12V pro druhou řadu sedadel –
Výklopné odkládací stolky na zadní straně předních sedadel –
Přenosná samonabíjecí kapesní svítilna v zavazadlovém prostoru – –
Elektricky otevíratelné víko zavazadlového prostoru s okrasnou chromovanou lištou MO02 – – 12 000

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA ATTRACTION TENDANCE INTENSIVE EXCLUSIVE



Doporučené ceny s DPH platné od 1. 8. 2013. 

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. si vyhrazuje právo měnit nabídku 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 78. Info linka: 222 352 277, internet: www.citroen.cz

Smlouva o prodloužené záruce „CITROËN EssentialDrive“ se uzavírá na dobu 36, 48 nebo 60 měsíců, počítáno od data prvního uvedení vozidla do provozu, resp. je omezená sjednaným počtem ujetých kilometrů. Smlouva o prodloužené záruce musí 
být uzavřena nejpozději v poslední den platnosti základní záruky, tzn. v průběhu prvních 24 měsíců. O kompletní nabídce a dalších předplacených službách (CITROËN IdealDrive, CITROËN FreeDrive) se informujte u svého autorizovaného prodejce 
nebo na www.citroen.cz.

 = standard           – = nelze objednat          * k dispozici později

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA ATTRACTION TENDANCE INTENSIVE EXCLUSIVE

KOLA
4 ocelové disky kol 6,5 x 16, pneumatiky 205/60 R16, okrasné kryty kol "Loo" – –
4 hliníkové disky kol "Notos" 6,5 x 16, pneumatiky 205/60 R16 DZKA – 12 000 –
4 hliníkové disky kol "Zephyr" 7,0 x 17 v dvoubarevném provedení černá / stříbrná, 
pneumatiky 215/50 R17
(není k dispozici s motory 1.6 HDi 90 a 1.6 e-HDi 90 ETG6 Airdream)

DZJY – 17 000 5 000

4 hliníkové disky kol "Eole" 7,5 x 18 v dvoubarevném provedení šedá Hephais / stříbrná, 
pneumatiky 225/45 R18
(k dispozici jen pro motor 1.6 THP 155)

DZJZ – – 15 000 9 000

Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky
Náhradní dojezdové kolo RS02 2 500 2 500 2 500 2 500
ELEGANCE
Pack Look - Attraction: přední a zadní nárazníky, kryty a stojky vnějších zpětných zrcátek v barvě 
karoserie, přední otvor sání a kliky dveří v černé barvě – – –
Pack Look - Tendance: přední a zadní nárazníky, kliky dveří, kryty a stojky vnějších zpětných zrcátek 
v barvě karoserie, přední otvor sání v černé barvě – – –
Pack Look - Intensive: přední a zadní nárazníky, kryty a stojky vnějších zpětných zrcátek v barvě 
karoserie, přední otvor sání v černé barvě s chromovaným dekorem, kliky dveří v lesklém černém 
provedení s chromovaným dekorem

– – –

Pack Look - Exclusive: přední a zadní nárazníky, kryty a stojky vnějších zpětných zrcátek v barvě 
karoserie, přední otvor sání a kliky dveří v lesklém černém provedení s chromovaným dekorem, 
ozdobná hliníková prahová lišta předních a zadních dveří, označení Exclusive

– – –

Boční chromovaná okenní lišta ve tvaru písmene C – –
Černá barva Onyx 0NXY 9 500 9 500 9 500 9 500
Metalický lak 0MM0 14 900 14 900 14 900 14 900
PŘÍPLATKOVÉ PAKETY
Pack City: Zadní parkovací asistent, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, boční osvětlení karoserie 
integrované do vnějších zpětných zrcátek WY07 – 10 000 – –

Pack City Camera: Pack City, zpětná parkovací kamera WY08 – 18 000 *
Pack Kids: Posuvná sedadla ve druhé řadě, specifi cké madlo dveří ve druhé řadě sedadel, 
protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel, vnitřní zpětné zrcátko pro sledování zadních sedadel XN01 – 5 000
Pack Style 3D: Zadní sdružená LED diodová světla s 3D efektem, zatmavené sklo zadního okna, 
zatmavená skla zadních bočních oken QL02 – – 7 500
Pack Park Assist: Park Assist (automatické podélné parkování a parkování do řady stojících vozidel), 
přední parkovací asistent se systémem změření volného místa pro parkování, systém sledování 
mrtvého úhlu

WY09 – – 10 000

Pack Park Assist 360: Pack Park Assist, Vision 360 (4 kamery umožňující panoramatický záběr okolí 
vozu), výsuvné ostřikovače světlometů WY11 – – 22 000 12 000
Pack Drive Assist: Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (AFIL), aktivní 
tempomat + omezovač rychlosti, automatické dálkové světlomety, aktivní bezpečnostní pásy vpředu 
s reverzibilním předpínačem, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

WQ55 – – 17 000 8 000

Hifi  System: Hifi  System by JBL (8x repro, digitální zesilovač, subwoofer), zatmavené sklo zadního 
okna, vrstvená a zatmavená skla bočních oken UN01 – – 22 000 15 000
Pack Lounge: Kombinované čalounění látka & kůže, elektricky nastavitelná komfortní opěrka nohou 
u sedadla spolujezdce, elektricky nastavitelné bederní opěrky předních sedadel s masážní funkcí 
v bederní oblasti, lampičky integrované v sedadlech řidiče a spolujezdce osvětlující prostor výklopných 
odkládacích stolků, 5x výškově nastavitelné a výklopné komfortní opěrky hlavy Relax

Z0F_ – – 22 000

Pack Leather: Kožené čalounění, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče (podélné nastavení, nastavení 
sklonu sedáku a opěradla, výška sedáku a nastavení bederní opěrky) s pamětí polohy sedadla 
a nastavení vnějších zpětných zrcátek, elektricky nastavitelná komfortní opěrka nohou u sedadla 
spolujezdce, elektricky nastavitelné bederní opěrky předních sedadel s masážní funkcí v bederní 
oblasti, vyhřívaná přední sedadla (3 stupně intenzity vyhřívání), lampičky integrované v sedadlech 
řidiče a spolujezdce osvětlující prostor výklopných odkládacích stolků, 5x výškově nastavitelné 
a výklopné komfortní opěrky hlavy Relax, samočinné sklápění zrcátek při couvání

Z4F_ – – 50 000 30 000

Pack Nappa: Exkluzivní kožené čalounění Nappa, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče (podélné 
nastavení, nastavení sklonu sedáku a opěradla, výška sedáku a nastavení bederní opěrky) s pamětí 
polohy sedadla a nastavení vnějších zpětných zrcátek, elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce 
Relax (nastavení sklonu sedáku a opěradla, výška sedáku a nastavení bederní opěrky), elektricky 
nastavitelná komfortní opěrka nohou u sedadla spolujezdce, elektricky nastavitelné bederní opěrky 
předních sedadel s masážní funkcí v bederní oblasti, vyhřívaná přední sedadla (3 stupně intenzity 
vyhřívání), lampičky integrované v sedadlech řidiče a spolujezdce osvětlující prostor výklopných 
odkládacích stolků, 5x výškově nastavitelné a výklopné komfortní opěrky hlavy Relax, samočinné 
sklápění zrcátek při couvání

Z9FD – – 85 000 65 000

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA „CITROËN EssentialDrive“
36 měsíců: 50 000 km / 90 000 km 6 510 / 11 447
48 měsíců: 50 000 km / 90 000 km / 120 000 km 8 676 / 15 258 / 21 006
60 měsíců: 60 000 km / 90 000 km / 120 000 km 12 620 / 19 070 / 26 269

 


