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CITROËN NEMO
Verze
FURGON 1.3 HDi 80 MAN

Objem nákladového
prostoru
2,5 m3

ZDARMA
Akční paket PROFESSIONAL –
manuální klimatizace, výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou,
loketní opěrka řidiče, výškově a podélně nastavitelný volant, odkládací schránka
před spolujezdcem, psací stolek na palubní desce s držákem na dokumenty

kW / k

Cena v Kč bez DPH

59 / 80

349 200

Zvýhodnění
při ﬁnancování
Citroën Financial Services –
dodatečná sleva –
50 000,- Kč**

Slevy
pro ﬁremní klienty
29% a vyšší
bez množstevního
závazku

Ceník s platností od 1. 12. 2015. 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 akční ceny vozů se informujte u svého autorizovaného prodejce CITROËN.
Akce platí pouze u participujících prodejců CITROËN.
* Akční cena platí pro verzi 1.3 HDi 80 v případě využití ﬁnancování Citroën Financial Services s vázaným zvýhodněním ve výši 50 000 Kč bez DPH. Akční nabídka platí pouze u participujících
prodejců Citroën.
** Akce platí pouze pro podnikatele.

Info linka: 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: 222 352 277 • www.citroen.cz

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA
BEZPEČNOST
Čelní airbagy řidiče
Čelní airbag spolujezdce s možností odpojení
Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu
Signalizace nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče
ABS + ESP
Alarm + superzamykání
(obsahuje WC11) (jen v kombinaci s NC05)
ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE
Posilovač řízení
Otáčkoměr
Palubní počítač
Tempomat
(obsahuje WC11)
Zadní parkovací asistent
SVĚTLA A VIDITELNOST
Nastavitelné zpoždění zhasínání světlometů (funkce “Guide Me Home)
Nastavení sklonu předních světlometů z místa řidiče
Přední mlhové světlomety
KOMFORT
Digitální hodiny na přístrojové desce před řidičem
Manuálně ovládaná okna předních dveří
Manuální nastavení zpětných zrcátek řidiče a spolujezdce
Úložné prostory ve dveřích a středové konzole
Manuální klimatizace (obsahuje elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka)
Paket Plus: elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce s ochranou proti přiskřípnutí, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s ukazatelem
vnější teploty, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, možnost samostatného zamykání nákladového prostoru, automatické zamykání dveří za jízdy
Paket Komfort: výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou, loketní opěrka řidiče, výškově a podélně nastavitelný volant, uzavíratelná odkládací
přihrádka spolujezdce, psací stolek na palubní desce s držákem na dokumenty formátu A5, látkové čalounění "Ancenis"
(nelze s NN01)
Zapalovač + přenosný popelník
(nelze s DO01)
AUDIOSYSTÉMY
Příprava na rádio (elektrické rozvody k anténě a reproduktorům)
Příprava na rádio se 4 reproduktory a anténou
Rádio s přehrávačem CD, 4x repro
Rádio s přehrávačem CD/MP3, 4x repro
Rádio s přehrávačem CD/MP3, 4x repro, Hands free Bluetooth, konektor USB, ovládání na volantu
(obsahuje WC11 a ZPFR)
NÁKLADOVÝ PROSTOR
Zadní dveře plechové, dvoukřídlé v poměru 60/40, otevíratelné do úhlu 180°
Prosklené zadní dveře
(nelze s PX05)
Prosklené zadní dveře + pevná okna po obou stranách v přední části nákladového prostoru
(nelze s PX05)
Prosklené zadní dveře s vyhříváním a stěračem
(nelze s PX05)
Boční posuvné dveře, plechové na pravé straně
Boční posuvné dveře, plechové na levé a pravé straně
Dělicí přepážka plná, prosklená
Vertikálně dělená, drátěná otevíratelná přepážka, sedadlo spolujezdce “Extenso” sklopné do podlahy
(nelze s NA01)
6 ok pro uchycení nákladu
Plastová ochrana podlahy nákladového prostoru
SEDADLA
Sedadlo řidiče s podélným nastavením a s nastavením sklonu opěradla
Fixní sedadlo spolujezdce
Sedadlo spolujezdce s podélným nastavením a s nastavením sklonu opěradla
(nelze s PX20)
Látkové čalounění "Tresti"
Omyvatelná plastová podlaha v kabině řidiče a spolujezdce
Zásuvka 12V v přední části středové konzoly
Vyhřívané sedadlo řidiče
Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce
(nelze s PX20)
KOLA A VZHLED
Ocelová kola 15” s pneumatikami 185/65 R15
Kryty středů kol s logem Citroën
Plnohodnotné ocelové náhradní kolo
Boční ochranné lišty v černé barvě
Zástěrky vpředu a vzadu
Podélné střešní nosiče
Metalický lak
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "CITROËN EssentialDrive"
36 měsíců: 50 000 km / 90 000 km / 120 000 km
48 měsíců: 60 000 km / 90 000 km / 120 000 km
60 měsíců: 90 000 km / 120 000 km / 150 000 km

FURGON

NN01

4 000

WC13

18 500

RG01

12 800

UB01

7 000

PR01

3 400

RE01

27 000

WC11

10 000

ZPFR

5 300

AD01

800

WLFF
WLFG
WLFH

1 400
9 000
10 500

DO01

25 900

VC01

2 800

VG01

5 300

NC05

5 900

PC17
PC19
PX09

7 000
14 000

PX20

1 100

GB23

1 400

IU01

1 200

ZOFL

NA03

2 800

NA01

5 600

PE03
PQ02
0MM0

1 400
3 400
8 500
1 800 / 3 240 / 4 680
3 360 / 4 800 / 6 720
6 000 / 9 000 / 12 000

TECHNICKÉ PARAMETRY
MOTOR
Zdvihový objem (cm3)
Maximální výkon (kW / k CEE)
při ot/min
Max. točivý moment (Nm)
při ot/min
Emisní norma
Převodovka
Povolené pneumatiky
Maximální rychlost (km/h)
OBJEMY (norma VDA)
Počet míst
Objem nákladového prostoru (m3)
Objem nákladového prostoru s výbavou PX20 (m3)
HMOTNOSTI (v kg)
Provozní hmotnost (1)
Užitečná hmotnost (2)
Největší povolená hmotnost
Maximální hmotnost přívěsu nebrzděného /
brzděného (3)
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy
SPOTŘEBA A EMISE (normy CEE 1999/100)
Městský provoz (l/100 km) / (g/km)
Mimoměstský provoz (l/100 km) / (g/km)
Smíšený provoz (l/100 km) / (g/km)
Palivo - Motorová nafta (l)

1.3 HDi 80 MAN
1248
59 (80)
3750
200
1750
Euro 6
Manuální 5-st.
175/70 R14 84T
185/65 R15 88T
162
2
2,5
2,8
1165
585
1750
400
1000
2750
5,6 / 146
3,7 / 97
4,4 / 115
45

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
(2) Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností
(3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 12. 2015.
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. CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. - Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

