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CENÍK
CITROËN DS3 CABRIO YOUNG & WILD
CITROËN DS3 CABRIO ANNIVERSARY

Úroveň výbavy

kW / k CEE

Běžná cena

Bonus
za starý vůz

1.2 VTi 82

60 / 82

422 900

20 000

1.6 VTi 120

88 / 120

437 900

20 000

1.6 VTi 120

88 / 120

482 900

20 000

1.6 THP 155

115 / 156

512 900

20 000

Motor

YOUNG & WILD

ANNIVERSARY

Příklad ﬁnancování verze Citroën DS3 CABRIO YOUNG & WILD 1.2 VTi 82 s ﬁnancováním Citroën Financial Services: pořizovací cena s DPH 422 900 Kč,
32 % akontace ve výši 135 000 Kč a 48 měsíčních splátek (5 998 Kč/měs.) bez navýšení, úrok 0%, RPSN 0%.(1)
Další příklady ﬁnancování naleznete zde níže v přehledné tabulce. Pro podrobnější informace nebo individuální kalkulaci splátky kontaktujte, prosím,
Vašeho autorizovaného prodejce CITROËN.
DS3 Cabrio Young & Wild 1.2 VTi 82 - 422 900 Kč
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měsíců

24 669 Kč

21 145 Kč

17 621 Kč

24

měsíců

12 335 Kč

10 573 Kč

8 810 Kč
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měsíců

8 223 Kč

7 048 Kč

5 874 Kč

48

měsíců

6 167 Kč

5 286 Kč

4 405 Kč

Příklad ﬁnancování verze Citroën DS3 CABRIO ANNIVERSARY 1.6 VTi 120 s ﬁnancováním Citroën Financial Services: pořizovací cena s DPH 482 900 Kč,
32 % akontace ve výši 155 000 Kč a 48 měsíčních splátek (6 831 Kč/měs.) bez navýšení, úrok 0%, RPSN 0%.(1)
Další příklady ﬁnancování naleznete zde níže v přehledné tabulce. Pro podrobnější informace nebo individuální kalkulaci splátky kontaktujte, prosím,
Vašeho autorizovaného prodejce CITROËN.
DS3 Cabrio Anniversary 1.6 VTi 120 - 482 900 Kč
Akontace

(1)

30%

40%

50%

12

měsíců

28 169 Kč

24 145 Kč

20 121 Kč

24

měsíců

14 085 Kč

12 073 Kč

10 060 Kč

36

měsíců

9 390 Kč

8 048 Kč

6 707 Kč

48

měsíců

7 042 Kč

6 036 Kč

5 030 Kč

Uvedená mimořádná nabídka platí při ﬁnancování Citroën Financial Services a není možné ji kombinovat s jinými ﬁnančními produkty. Neobsahuje pojištění ani rozšířenou záruku.
Nabídka platí pro podnikatele i spotřebitele do 30. 4. 2014.

Ceník s platností od 1. 4. 2014. 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.
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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
3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu
Akustická a vizuální signalizace nezapnutí a rozepnutí bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce
5x výškově nastavitelné opěrky hlavy
2x bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na krajních sedadlech druhé řady
Automatické zamykání dveří a zavazadlového prostoru za jízdy ( automatická deaktivace v případě dopravní nehody )

YOUNG & WILD

ANNIVERSARY

AKTIVNÍ BEZPEČNOST
ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
ESP + ASR
ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE
Variabilní posilovač řízení
Ukazatel řazení rychlostních stupňů
Palubní počítač, otáčkoměr a ukazatel vnější teploty
Tempomat + omezovač rychlosti
Zadní parkovací asistent
Sportovní odpružení
Převodovka manuální 5-st.
( jen pro motory 1.2 VTi 82, 1.6 VTi 120 )
Převodovka manuální 6-st.
( jen pro motor 1.6 THP 155 )
SVĚTLA A VIDITELNOST
Přední mlhové světlomety
Přídavná LED diodová světla v předním nárazníku - Day Running Light ( DRL )
Zadní sdružená LED diodová světla s 3D efektem
( jen pro motor 1.6 THP 155 )
Automatické stěrače s dešťovým senzorem
Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Nastavitelné zpoždění zhasínání světlometů ( funkce "Guide Me Home" )
Osvětlení interiéru, osvětlení zavazadlového prostoru
Doprovodné osvětlení odkládací přihrádky ve středovém panelu palubní desky, odkládací přihrádky spolujezdce a prostoru
pro nohy řidiče a spolujezdce, osvětlení toaletních zrcátek v protislunečních clonách na straně řidiče a spolujezdce
( není k dispozici pro motor 1.2 VTi 82 )

–

–
Pack Auto
Pack Auto
Pack Auto
Pack Auto

WHCQ
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KOMFORT
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Elektricky ovládaná okna předních dveří se sekvenčním ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí pro místo řidiče
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
Elektricky vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka
Výškově a podélně nastavitelný volant
Kožený volant
Hliníkové pedály a hliníková opěrka nohy
Zatmavená skla zadních oken
TOPENÍ A VĚTRÁNÍ
Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce
Automatická klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce, ﬁltr s aktivním uhlím
Pylový ﬁltr
Aromatický osvěžovač vzduchu
( není k dispozici pro motor 1.2 VTi 82 )
AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE
Rádio RD4 s přehrávačem CD / MP3 ( mono-tuner, AM/FM, RDS, přehrávač CD / MP3, 6x repro, audio zásuvka typu
jack, dálkové ovládání pod volantem )
Connecting Box: Bluetooth ( hands free, ovládání pod volantem, integrovaný mikrofon ) + USB Box
HiFi Systém ( přídavný reproduktor s monogramem "HiFi System" s rozsahem 300 Hz - 10 kHz, zesilovač umístěný v kufru )
CITROËN eTouch ( mikrofon, reproduktor, karta SIM )
( jen pro motor 1.6 THP 155 )
Navigace e-MyWay: Satelitní navigační systém GPS s barevným displejem 7" s kartograﬁckým zobrazením a integrovanou
mapou Evropy

YOUNG & WILD
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Pack Auto

–

WX24
WX25

–
Pack Select Confort

Pack Bluetooth
Pack Bluetooth
–
WLTU

–

28 000

VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY
Kryt zavazadlového prostoru
Zásuvka 12V mezi předními sedadly
Odkládací přihrádka spolujezdce
Odkládací a úložné prostory v předních dveřích a centrálním panelu palubní desky
Odkládací kapsy na zadní straně opěradel předních sedadel
( není k dispozici pro motor 1.2 VTi 82 )
SEDADLA A ČALOUNĚNÍ
5 plnohodnotných míst (2 vpředu a 3 vzadu)
Sklopná lavice ve druhé řadě dělená v poměru 2/3 - 1/3
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Sportovní přední sedadla
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce
Středová loketní opěrka pro přední sedadla s úložným prostorem
Látkové čalounění
Kombinované látkové čalounění Akinen
Vkládané textilní koberečky
( jen pro motor 1.6 THP 155 )
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JB04
Z5FZ
Z2FW
Z3F_

–
–
Pack Select Confort
–
–
–

KOLA
4 hliníkové disky kol "Ashera" 6.00 Jx16 E=22-23 se standardní povrchovou úpravou, pneumatiky 195/55 R16,
barevné středy kol
4 hliníkové disky kol "Bellone" 7.00 Jx17.4 E=26 s černou leštěnou povrchovou úpravou, pneumatiky 205/45 R17,
barevné středy kol
( není k dispozici v kombinaci s Pack Monogramme )
4 hliníkové disky kol "Bellone" 7.00 Jx17.4 E=26 s šedou leštěnou povrchovou úpravou, pneumatiky 205/45 R17,
barevné středy kol
( jen pro motor 1.6 THP 155 )
Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky
Náhradní dojezdové kolo
( pro motor 1.6 THP 155 součástí standardní výbavy )
ELEGANCE
Přední a zadní nárazníky v barvě karoserie, dotyková lišta předního nárazníku v lesklé černé barvě
Chromované kliky dveří a stojky vnějších zpětných zrcátek
Chromovaný rámeček přední mřížky sání, kolem předních mlhových světlometů a chromovaná lišta nad zadní registrační
značkou
Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě plátěné střechy
Chromované kryty vnějších zpětných zrcátek
( není k dispozici pro motor 1.2 VTi 82 )
Chromované boční ochranné lišty
Chromovaná koncovka výfuku
( jen pro motory 1.2 VTi 82 a 1.6 VTi 120 )
Chromovaná dvojitá koncovka výfuku
( jen pro motor 1.6 THP 155 )
Zadní deﬂektor s třetím brzdovým světlem s LED diodami
Stahovací černá plátěná střecha s možností částečného nebo úplného otevření
Plátěná střecha v barvě Modrá Inﬁni
( není k dispozici v kombinaci s barvami karoserie hnědá Hickory, červená Rubi, žlutá Pégase a látkovým čalouněním
Akinen hnědá )
Plátěná střecha Monogramme
( není k dispozici v kombinaci s barvami karoserie hnědá Hickory, šedá Shark, žlutá Pégase, látkovým čalouněním Akinen modrá
a kůží Claudia Granit modrá )
Pack Monogramme: Plátěná střecha Monogramme, Kit Decor "Gris Moondust", 4 hliníkové disky kol
"Bellone" 7.00 Jx17.4 E=26 s šedou leštěnou povrchovou úpravou, pneumatiky 205/45 R17, barevné středy kol
( jen pro motor 1.6 THP 155 )
Speciální nemetalický lak žlutá Pégase
Metalický lak

YOUNG & WILD
ZH15
ZH28

ANNIVERSARY
–

10 000
–

Pack Monogramme

RS02

0

0

YI09

1 300

1 300

–

UP06

3 900

3 900

–

Pack Monogramme

UP07

–

10 000

0NB8
0MM0

6 000
12 600

6 000
12 600
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KIT DECOR
Kit Decor "Gris Lion"
( jen pro motor 1.2 VTi 82 )
Kit Decor "Black" ( vybrané prvky interiéru v černé lesklé barvě, aromatický osvěžovač vzduchu )
( jen pro motor 1.6 VTi 120 )
Kit Decor "Carbotech" ( vybrané prvky interiéru v provedení Cubic a v černé lesklé barvě )
( jen pro motor 1.6 THP 155 )
Kit Decor "White" ( vybrané prvky interiéru v bílé lesklé barvě )
( k dispozici pouze pro bílou barvu karoserie )
Kit Decor "Moondust" ( vybrané prvky interiéru v barvě šedá Moondust )
( za příplatek k dispozici pouze s plátěnou střechou vozu v černé barvě )
( není k dispozici v kombinaci s barvami karoserie hnědá Hickory, žlutá Pégase, látkovým čalouněním Akinen modrá a kůží
Claudia Granit modrá )
( není k dispozici pro motor 1.2 VTi 82 )
Kit Decor "Inﬁni" ( vybrané prvky interiéru v modré barvě )
( není k dispozici v kombinaci s barvami karoserie hnědá Hickory, červená Rubi, žlutá Pégase, látkovým čalouněním Akinen hnědá
a Pack Monogramme )
( není k dispozici pro motor 1.2 VTi 82 )
PŘÍPLATKOVÉ PAKETY
Pack Chrome: Přídavná LED diodová světla v předním nárazníku - Day Running Light ( DRL ), chromovaný rámeček přední
mřížky sání, kolem předních mlhových světlometů a chromovaná lišta nad zadní registrační značkou
Pack Intro: Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce,
4 hliníkové disky kol "Ashera" 6.00 Jx16 E=22-23, pneumatiky 195/55 R16, barevné středy kol
Pack Auto: Automatické stěrače s dešťovým senzorem, samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti, vnitřní zpětné
zrcátko s automatickou clonou, elektricky vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka, nastavitelné zpoždění zhasínání
světlometů ( funkce "Guide Me Home" )
Pack Select Confort: Automatická klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce, ﬁltr s aktivním uhlím, Pack Auto,
středová loketní opěrka pro přední sedadla s úložným prostorem
( není kdispozici pro motor 1.2 VTi 82 )
Pack Bluetooth: Connecting Box, HiFi Systém ( přídavný reproduktor s monogramem "HiFi System" s rozsahem
300 Hz - 10 kHz, zesilovač umístěný v kufru )
Pack Select Perfo: Sportovní přední sedadla, kombinované látkové čalounění Akinen & Alcantara,
hliníkové pedály a hliníková opěrka nohy, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce, odkládací kapsy na zadní straně
opěradel předních sedadel
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–

ENCP
ENCI

–

ENCQ

2 600

2 600

ENEG

2 600

2 600

ENEU

2 600

2 600

EK08
J0XM

–

WD31

Pack Select Confort

J2KN
J2KT

22 000

WLNO

9 100

Z3F_

–

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA „CITROËN EssentialDrive“
36 měsíců: 50 000 km
48 měsíců: 50 000 km / 90 000 km
60 měsíců: 60 000 km / 90 000 km

5 324
7 926 / 13 818
11 761 / 17 606

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.

•=
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standard – = nelze objednat
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www.citroen.cz

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
Tel.: (+420) 244 118 800
Fax: (+420) 224 835 655
Info linka: 222 352 277

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.
Doporučené ceny s DPH platné od 1. 4. 2014

Váš prodejce

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

