
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. CN104634/1

Vážený/á pane/paní,

Datum vytvoření 05.03.2019

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 C3 Aircross 1.2 PureTech 82 MAN FEEL

LCDV 1CW8AFHKQ5B0A012
Typ
Zdvihový objem v cm3 1199
Maximální výkon v (kW) 60
Maximální točivý (Nm) 2750
Objem zavazadlového prostoru (za 1. řadou v litrec 410
Užitečná hmotnost (bez řidiče) 632
Největší rychlost v km/h 165
Z 0 na 100 km/h v sekundách 14
Městský provoz (ECE) (l/100 km) 5
Mimoměstský provoz (EUDC) (l/100 km) 4
Smíšený provoz (l/100 km) 5
Emise CO2 (g/km) 116
Objem nádrže v litrech 45
Délka 4155
Šířka 1976
Výška 1648

Čalounění Látka Mica šedáBarva Oranžová SPICY

SÉRIOVÁ VÝBAVA
3x opěrky hlavy vzadu / ABS + EBD + EBA + ESP + ASR + Hill Start Assist / Akustická a vizuální signalizace nezapnutí a rozep / Centrální zamykání s
dálkovým ovládáním / Dvoupolohová podlaha v zavazadlovém prostoru / Elektricky ovládaná a ručně sklopná vnější zpětná / Elektricky ovládaná okna
předních dveří / Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách / Manuálně ovládaná okna zadních dveří / Manuální klimatizace / Ochranné lemy blatníků
a prahů karoserie / Paket styl ČERNÝ / Palubní počítač, otáčkoměr a ukazatel vnější teplo / Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky /
Sklopné opěradlo lavice ve druhé řadě dělené v pom / Systém rozpoznávání dopravních značek omezujících / Tempomat + omezovač rychlosti s možností
uložení d / Tónovaná skla zadních oken / Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu / Výškově a podélně nastavitelný volant / Čelní a boční
airbagy řidiče a spolujezdce
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PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ CENA 379 900,00 Kč

13 499,99 KčOranžová SPICY0MM00NZ8

8 500,00 KčPaket Bi-Color ČernáJD30

3 500,00 KčNáhradní dojezdové koloRS02

8 000,00 KčZadní parkovací asistentWY22

CENÍKOVÁ CENA VOZIDLA S PŘÍPLATKOVOU VÝBAVOU 413 399,99 Kč

-53 400,00 KčSLEVA CARLING SKLAD 08/2018

360 000,00 Kč
297 520,65 Kč

PŘEDPOKLÁDANÝ DATUM DODÁNÍ VOZIDLA

VÝSLEDNÁ CENOVÁ NABÍDKA
VÝSLEDNÁ CENA BEZ DPH

ROZMĚRY
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>

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.


