
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. CN106356/1

Vážený/á pane/paní,

Datum vytvoření 23.01.2020

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 C5 Aircross 1.6 PureTech 180 S&S EAT8 SHINE

LCDV 1CCESYVLL1B1A010
Typ
Zdvihový objem v cm3 1589
Maximální výkon v (kW) 130
Maximální točivý (Nm) 250
Objem zavazadlového prostoru (za 1. řadou v litrec 1630
Užitečná hmotnost (bez řidiče) 485
Největší rychlost v km/h 216
Z 0 na 100 km/h v sekundách 9
Městský provoz (ECE) (l/100 km) 7.1
Mimoměstský provoz (EUDC) (l/100 km) 4.9
Smíšený provoz (l/100 km) 5.7
Emise CO2 (g/km) 131
Objem nádrže v litrech 53
Délka 4500
Šířka 2099
Výška 1689

Čalounění Mix Kůže GRAINE Šedá - Látka / METROPOLITAN BéžovýBarva Černá PERLA NERA

SÉRIOVÁ VÝBAVA
3 samostatná sklopná a posuvná (150 mm) sedadla ve / 3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu, boční  sedad / 3x výškově nastavitelné opěrky hlavy vzadu
/ ABS + EBD + EBA + ESP + ASR / Akustická a vizuální signalizace nezapnutí a rozep / Automatická dvouzónová klimatizace se vzduchovým f /
Automatické zamykání dveří a zavazadlového prostor / Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sed / CITROËN Connect NAV v dotykovém displeji
8": Navig / Dvoupolohová podlaha v zavazadlovém prostoru / Elektricky vyhřívaná, ovládaná a sklopná vnější zp / Elektrická parkovací brzda / Hands Free
otevírání víka zavazadlového prostoru / Hands Free přístup a startování vozu / Hliníkové disky kol R18 "SWIRL DIAMANTÉE" / Indukční dobíjení mobilního
telefonu
- vyžaduje ko / LED Osvětlení interiéru pro první (+ 2 LED čtečky) / LED Uvítací osvětlení, prostor pro nohy + držák ná / Okrasné lišty předních
prahů dveří v nerezovém pro / Paket Drive Assist: / Paket styl STŘÍBRNÝ: / Přední Full LED světlomety / Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do za
/ Sada pro bezdemontážní opravu defektu pneumatiky 
 / Samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnost / Sdružený palubní přístroj digitální 12,3" s
možnos / Střecha a kryty zpětných zrcátek v barvě karosérie / Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou / Vrstvená akustická skla bočních předních oken
/ Vrstvené akustické čelní sklo / Zadní parkovací kamera "Top rear vision" / Zatmavená skla zadních oken / Zásuvka 12V + konektor USB v přední části
středové / Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce s možno
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CENOVÁ NABÍDKA č. CN106356/1

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ CENA 795 000,00 Kč

15 500,00 KčČerná PERLA NERA0MM00N9V

3 500,00 KčElektricky vyhřívané přední sklo (vyhřívaná část sLW02

12 000,01 KčVyhřívané přední sedačkyNA01

3 500,00 KčNáhradní dojezdové koloRS02

8 900,00 KčGrip Control s funkcí Hill assist descentUF02

CENÍKOVÁ CENA VOZIDLA S PŘÍPLATKOVOU VÝBAVOU 838 400,01 Kč

-70 000,00 KčAKČNÍ SLEVA

-19 999,99 KčSLEVA CARLING SKLAD

748 400,00 Kč
618 512,40 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 3 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.


