
CARLING AUTO, spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 1308/51, 627 00 Brno-Slatina 04950895IČO 515900900 prodej@carling.cz

děkujeme za Váš zájem o značku CITROËN. Je pro nás potěšením poskytnout Vám tuto cenovou
nabídku, kterou jsme pro Vás připravili na základě Vašich požadavků. Pokud by se Vaše požadavky změnily,
jsme připraveni v případě potřeby aktualizovat cenovou nabídku podle Vašich nových požadavků.

CENOVÁ NABÍDKA č. CN104681/1

Vážený/á pane/paní,

Datum vytvoření 10.03.2019

Datum platnosti   .  .

Jméno prodejce

tel. prodejce

e-mail prodejce

CARLING AUTO

515900900

prodej@carling.cz

tel. klienta

e-mail klienta

Adresa / Sídlo 
Ulice, číslo, PSČ, obec

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Jméno klienta

CITROËN Nové Berlingo 1.5 BlueHDi 100 MAN LIVE

LCDV 1CK9AFPMD5B0A010
Typ
Zdvihový objem v cm3 1499
Maximální výkon v (kW) 75
Maximální točivý (Nm) 250
Objem zavazadlového prostoru (za 1. řadou v litrec 3000
Užitečná hmotnost (bez řidiče) 674
Největší rychlost v km/h 175
Z 0 na 100 km/h v sekundách 12.6
Městský provoz (ECE) (l/100 km) 4.8
Mimoměstský provoz (EUDC) (l/100 km) 4.2
Smíšený provoz (l/100 km) 4.4
Emise CO2 (g/km) 116
Objem nádrže v litrech 50
Délka 4430
Šířka 2107
Výška 1849

Čalounění Látka MICA ZelenáBarva Bílá BANQUISE

SÉRIOVÁ VÝBAVA
Automatické zamykání dveří a zavazadlového prostor / Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpína / Boční posuvné dveře na pravé a levé straně
/ Elektricky ovládaná okna předních dveří / Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách / Kryt zavazadlového prostoru (pevný, vyjímatelný) / Kryty
vnějších zpětných zrcátek v černé barvě / Odkládací prostory ve dveřích a palubní desce / Přídavná denní světla (žárovka) / Stropní madla vpředu a vzadu /
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče / Zadní sklopná lavice dělená v poměru 2/3 - 1/3 / Zásuvka 12 V na palubní desce

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ CENA 500 000,00 Kč

3 000,00 KčNáhradní ocelové kolo R16LV00

2 500,01 KčVyhřívané přední skloLW02

6 000,00 KčAsymetricky dělené zadní dvoukřídlé dveře (1/3 vprPB04
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5 000,00 KčPodélné střešní nosičePQ02

CENÍKOVÁ CENA VOZIDLA S PŘÍPLATKOVOU VÝBAVOU 516 500,01 Kč

- 120 099,99 KčSLEVA CARLING SKLAD 02/2019

396 400,00 Kč
327 603,32 Kč

PŘEDPOKLÁDANÝ DATUM DODÁNÍ VOZIDLA

VÝSLEDNÁ CENOVÁ NABÍDKA
VÝSLEDNÁ CENA BEZ DPH

ROZMĚRY

>

Budeme potěšeni, když se i Vy stanete součástí rodiny Citroën.
S úctou

CARLING AUTO, spol. s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE CITROËN

Ještě jednou Vám děkujeme za zájem o značku CITROËN a doufáme, že tato cenová nabídka naplnila Vaše očekávání. Náš prodejce Vás bude
opakovaně kontaktovat nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání této cenové nabídky.
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Cenová nabídka představuje návrh na zahájení jednání o uzavření kupní smlouvy. Na platné uzavření kupní smlouvy se vyžaduje úplná dohoda smluvních stran
o všech náležitostech, která budou vyhotovena a podepsána smluvními stranami na příslušném formuláři autorizovaného prodejce. Cenová nabídka obsahuje pouze
základní informace o vozidle a to podle stavu platnému ke dni vypracování cenové nabídky. Obrázky použité v cenové nabídce jsou pouze ilustrační. Úplné informace
o vozidle a podmínkách kupní smlouvy Vám poskytne autorizovaný prodejce.


